
יום הבהיר י”ד כסלו יום הבהיר י“א ניסן   פראנקפורט, גרמני'

ה'תשל”ב-ה'תשל"ג

מענות קודש
ליקוט

•    •    





 ב"ה.
 דבר פתח

שנה   ייםושת  יו"ד שבט הבע"ל, יום מלאות שבעים  הבהיר  יום  לקראת
 –לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א  

הכולל ", גל"תש -ב"לתש  –מענות קודש   ליקוט"הננו מוציאים לאור בזה 
תש השנים  במשך  שכתבם  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  קודש  מענות  -ל"באת 

 .גשל"ת

* 

איין תורת נשיא דורנו גייט מען צו נאך א תורת נשיא דורנו" )שיחת "פון 
בלתי מוגה(. כמה "חלקים" ישנם לתורת נשיא דורנו   – ש"פ תזו"מ תנש"א  

 כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

בין החלקים השונים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א, "חלק" מיוחד ישנו, 
" קודשוהוא:  כ"ק אדממענות  אשר כתב  המענות  הם אלפי  שליט"א ",  ו"ר 

 במענה להשואלים: 

לצד  הנה  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  לנשיאות  הראשונות  מהשנים  החל 
אדמו"ר  כ"ק  ע"י  מהמכתבים  רבים  נענו  אליו,  להפונים  ששלח  ה"אגרות" 
נמסרים  מכן  לאחר  כאשר  השואל,  מכתב  על  קדשו  יד  בכתב  שליט"א 

 הדברים להנמען.

מצומצם  באופן  זה  הי'  הראשונות  כאשר  ער-לפי  בשנים  שהיו אלו  ך, 
 ם קיבלו את מענה קדשו על גליון מכתבם.נמצאים בסמיכות מקו

הלך הדבר והתרחב יותר ויותר, עד שהי' לאופן   –   ככל שעברו השניםו
 העיקרי בו עונה כ"ק אדמו"ר שליט"א להכותבים אליו. 

, עיקריחלק    –על אף היותו של "חלק" זה בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א  
 ה אין מוסבת תשומת הלב אליו ככל הדרוש. נדמה, כי חלק ז

טעם העיקרי לדבר הוא, ככל הנראה, כיון שמפוזרים מענות הקודש על 
שילקטם  גואל  להם  נמצא  לא  עתה  ועד  שונים,  מקומות  וכמה  כמה  פני 

 לפונדק אחד.

 צורך זה באנו למלאות בליקוטים אלו. 
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דשנים קודש"  מענות  "ליקוט  חוברות  הופיעו  עתה  ה'תשיעד  –   "ב: 

 ,1ה'תשנ"ב  –ה'תש"מ    ;ט"כה'תש

נוספים   ליקוטים  להוציא  אנ"ש   בסדרהובתכניתנו  צמאון  להרוות  זה, 
 והתמימים. 

* 

שבידם   הקודש  מענות  את  למסור  שהואילו  אלו  לכל  נתונה  תודתנו 
 לפרסום בליקוט זה, וזכות הרבים תלוי' בהם. 

 עזרתם.במיוחד תודתנו נתונה למערכת אפליקציית "מפתח" על  

וכאן המקום לבקש בבקשה כפולה ומכופלת מכל מי שיש בידו מענות 
למוסרם לידי המערכת על מנת לפרסמם, ויהיו בזה   קודש שטרם פורסמו,

 ממזכי הרבים. 

 .likkutkatyak@gmail.comכתובת הדוא"ל של המערכת: 

* 

_________ 

1" קודש  (  מענות  סיון,  ה'תשי"ט-ה'תשי"ב  –ליקוט  כ"ח  הבהיר  )יום   "
קודש  "ה'תשפ"א(;   מענות  ) ג"כה'תש-כה'תש"  –ליקוט  מנחם"  ,  אב -כ"ף 

  (; ב, ה'תשפ"וא"ו תשרי" )ו"כה'תש-כ"דה'תש  –ליקוט מענות קודש  "ה'תשפ"א(;  
קודש  " מענות  )ט"כה'תש-כ"זה'תש  –ליקוט  כסלו,"  ר"ח  הבהיר    (; בה'תשפ"  יום 
קודש  " מענות  )א"ל ה'תש-"ל ה'תש  –ליקוט  הבהיר  "  טבתיום    (; בה'תשפ"  , ה' 
ליקוט מענות  הבהיר יו"ד שבט, ה'תשפ"א(; "" )יום  ה'תש"מ – ליקוט מענות קודש "

"ה'תשמ"א  –קודש   ה'תשפ"א(;  כסלו,  ר"ח  הבהיר  )יום  קודש  "  מענות   –ליקוט 
- " )כ"ף מנחםה'תשמ"ג  – ליקוט מענות קודש  " )וא"ו תשרי, ה'תשפ"א(; "ה'תשמ"ב

" )יום הבהיר כ"ח סיון, ה'תש"פ(;  ה'תשד"מ  –ליקוט מענות קודש  אב, ה'תש"פ(; "
מ" קודש  ליקוט  "ה'תשמ"ה  –ענות  ה'תש"פ(;  אייר,  )י"ג  קודש  "  מענות   –ליקוט 

" )יום  ה'תשמ"ז  –ליקוט מענות קודש  " )יום הבהיר י"א ניסן, ה'תש"פ(; "ה'תשמ"ו
" ה'תש"פ(;  יו"ד שבט,  ר"ח  ה'תשמ"ח  –ליקוט מענות קודש  הבהיר  הבהיר  )יום   "

" רא ה'תשמ"ט  –ליקוט מענות קודש  כסלו, ה'תש"פ(;  )הוצאה  סיון    – שונה  "  כ"ג 
 –ליקוט מענות קודש יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט(; " –ה'תשע"ח; הוצאה שני' 

" )יום  ה'תנש"א  –ליקוט מענות קודש  " )יום הבהיר י"א ניסן, ה'תשע"ט(; "ה'תש"נ
" )וא"ו תשרי, ה'תש"פ(;  תשנ"ב  –ליקוט מענות קודש  הבהיר כ"ח סיון, ה'תשע"ט(; "

)ה'תנש"א(- אים ח"א )ה'תשמ"טליקוט מענות קודש מילו"   ' אלול, ה'תשע"ט(. ה " 
)ה'תש"מ" ח"ב  מילואים  קודש  מענות  ניסן,  ה'תשנ"ב(-ליקוט  י"א  הבהיר  )יום   "

 ה'תשפ"א(. 
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אדמו"ר ויהי רצון שיחוס וירחם השי"ת עלינו, ונזכה להתראות עם כ"ק  

על כל באי   שליט"א תיכף ומיד ממש, ותחזינה עינינו בהתפשטות מלכותו 
 ! תיכף ומיד ממש  ,עולם

 מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" 

 בפ" ה'תש יום הבהיר יו"ד שבט,ערב 
 שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 ברוקלין, נ.י. 
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 כתי"ק מיצילו
 – פרסום ראשון  –

 

 

 פא לקמן מענה 
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  צט לקמן מענה  



"ג לה'תש-ל"בה'תש  –ליקוט מענות קודש  9   

 
 

 

 

 

 

 

 

 רחצ לקמן מענה 
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 של לקמן מענה 
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 שנד לקמן מענה 
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  תג נה עקמן מל
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 ליקוט מענות קודש
 – ג"ל ה'תש- ב" לה'תש –  

––––––––  •  –––––––– 

 
 ליקוט מענות קודש 

 –  ב"לתש –

 
 א

 ]ועש"ק וילך, ה' תשרי, תשל"ב[

לר'   ש"פ  מענה  בהתועדות  בהמדובר  שאלתו  על  גורארי'  זלמן  שניאור 
 נצבים תשל"א: 

"בש"ק קודם ר"ה, בשיחות קודש, הי' שכיון שהבעש"ט אמר שהקב"ה  
מברך חודש תשרי עתה, הנה בודאי הי' כן גם בזמן בהמ"ק, שקודם שהי'  

 ידוע זמן החודש. 

חילוק בין  ואחד מן הראי' העיקריות הי' כיון שהוא למעלה מן הזמן, אין  
 עתה לאז. וא"כ הוא ממקום למעלה מן הבחירה וכו'. 

הדבר   כל  מסור  דין  ע"פ  הי'  אז  הלא  לאז,  עתה  מן  ראי'  מה  ולכאורה 
לחכמים, אף אם הטעו, ועתה מסור רק לחשבון, שמקודש במילא. וכיון  
שהוא ענין דין, הוא תורה, החילוק ע"פ תורה. וע"פ תורה יש חילוק בזמן  

. ותורה הוא למעלה מן הזמן, אבל הוגבל בזמן. וזה האם  דאז וזמן דעתה
 אינו עושה שינוי למעלה?". 
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תשורה שפוטץ ט' סיון    – מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  

 (: 10תשע"ח ע' 

מחק את מה שכתב: "הזמן אין חילוק בין עתה לאז. וא"כ הוא ממקום  
העיקריות הי'",   וכו'"; ועל התיבות "ואחד מן הראי'  הבחירה למעלה מן  

 כתב:

]שהקב"ה מברך  הענין    חסרהי'    –שקשה לומר שדוקא בזמן ביהמ"ק  
 !את חודש השביעי[

צ"ל שהברכה באה ממדרי' הדרגא    –שהרי מסור לב"ד    הקושיאולתרץ  
 שמכריחה הבחירה.  גלוי'

 

 ב

 ]עשרת ימי תשובה, תשל"ב[ 

)ס' "ברוך אומר   ועושה" ע'  מענה לר' ישראל שמעון בקרמן על מכתבו 
275:) 

 שייך כמובן לההנהלה על אתר, ויבארם כהנ"ל וכו'. אזכיר על הציון.

 

 ג

 ]לפני ערב יום הכיפורים, תשל"ב[ 

הברכה   אמירת  למקום  "בקשר  שכתבו:  המסדר"  ל"ועד  מענה 
גדולה   דחיפה  היתה  שאשתקד  והיות  יוהכ"פ,  ערב  שי'  להתלמידים 

ד פתח היכל כ"ק אדמו"ר  )באשר נאמרה על יד פתח הפרוזדור ולא על י
שליט"א(, ישנה הצעה לסדר זה בביהמד"ר למעלה ששם מקום מורחב  
)ובאשר רק מספר מועט הם המתפללים שם, בטח לא יפריע באם יכנסו  

האם נכון לסדר שמקום    –לשם אחרי הברכה(, באם הצעה זו מתאימה  
תלמידי   ועד  )קובץ  קצת"  גבוה  יהי'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עמידת 

 (: 90מים חג הסוכות תשע"ט ע' התמי

מתאימה"  1] זו  הצעה  "באם  שכתבו:  מה  על  תיבת    –[  בעיגול  סימן 
 "מתאימה". 

אדמו"ר  2] כ"ק  עמידת  שמקום  לסדר  נכון  "האם  שכתבו:  מה  על   ]
מחק תיבת "האם", וסימן בשני חיצים תיבת    –שליט"א יהי' גבוה קצת"  

 "נכון". 
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 ד

 ]י"ד תשרי, ערב חג הסוכות, תשל"ב[ 

 –מענה לא' מבני החסידים בקשר ללימוד תורת החסידות  

 קודש חכ"ז ע' רמ.-נדפס באגרות

 

 ה

 ]כ"א תשרי, הושענא רבה, תשל"ב[

מענה להנהלת "צעירי אגודת חב"ד" המרכזית שכתבו: "מוסג"פ דו"ח  
המכונה   את  המנהיג  הי'  גם  שהוא  גאלדשטיין  ש"ד  הת'  ע"י  מהסוכה 

"בצילא דמהימנותא" גליון    –והתמסר שתהי' בהצלחה" )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ז ע' רמב(:-. אגרות 68ג ע' 

 השנה. נת' ות"ח ת"ח. ויה"ר שיהיו פירות וכו' במשך כל

 להחזיר המצו"ב

 

 ו

 ]לאחר שמחת תורה, תשל"ב[

בהמשך להודעת כ"ק אדמו"ר    ממענה להרב יואל הכהן כהן על מכתבו
ה"לקוטי   הגהת  הפסקת  ע"ד  תורה  שמחת  יום  בהתועדות  שליט"א 

 שיחות" )מצילום כתי"ק(:

כתבו    הכיבתמהון   קראתי  ש"חוזר"    –גדול  )אף  הוא  שגם  שכאילו 
כנראה מהר"ד( אינו שם לב לענין העיקרי    – המדובר בהתועדות, ובטוב  

 פעמים!! כו"כבזה, ואף שחזרתי עליו 

וכיו"ב: אמירת דא"ח ביחוד להת' שי' בחנוכה,  )דהלקו"ש  אין בכ"ז 
לא ענין של עונש ח"ו מצדי, או רוגזא, גומלין וכו'   –( ועודנגון בשמח"ת 

 וכו' 

 ראיתי בכולם: –כ"א שבהענינים והנהגות ש"חדשתי" 

 , ( הצלחה רבה וברכה רבה מלמעלה1

 ]. .[מה"חוצה",  – ובהתפעלות ובספ"י קבלה( 2
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להאריך בכיו"ב, כ"א להרבות בזכיותיו של כאו"א   כללואין הזמ"ג    –  ]. .[

 – ובפרט כו' 

  וביגיעהחפשתי   –איך זיך בכהנ"ל ועוד יותר מזה  קָאך –כיון שאעפ"כ 
 ]. .[אמתלאות לתרץ 

]. שאז מובן הענין "בפשטות".    –שזוהי הוראה בשבילי    –וכנראה    ]. 
אין קפידא ח"ו עליהם, שהרי "הרבה    –וע"פ המבואר באגה"ק סכ"ה  

 ]. .[ שלוחים כו'". 

 

 ז

 ]ועש"ק בראשית, כ"ו תשרי, תשל"ב[ 

לר'   דמוצאי  מענה  "בההתוועדות  שכתב:  צירקינד  זאב  צבי  אליעזר 
שמחת תורה על דבר . . הביאור הרחב דכ"ק אד"ש על פרש"י על הש"ס,  
הערות   )קובץ   ".  . ש"ס  על  הכללים  לסדר  הפחות  לכל  לבי  על  עלה 

 (: 12-13וביאורים אהלי תורה ש"פ תזומ"צ תשע"ב )גליון א'לד( ע' 

כים לשלול השיטה שרש"י יאמר דבר  [ במכתבו כתב: "בראשית כל צרי1]
מפרש"י סוכה לה: הרי   –שאינו אמת ליישב הש"ס על מקומו, וזה ברור 

יש בה היתר אכילה, כתובות ג. שויוה רבנן )יבמות צ: ד"ה א"ל(, כתובות  
 פ. ד"ה ר' אבא . .". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

]שרש"י  אבל לא    –ישנה שיטה "שלא ע"פ המסקנא, ההלכה" וכיו"ב  
 .יאמר דבר שאינו אמת[

צריך  2] הש"ס  שאין  סובר  שרש"י  לשלול  "צריכים  כתב:  במכתבו   ]
)שיש שסוברים שרש"י בעיקר מפרש הש"ס על מקומו  להתישב בכולא  

אתר( על  פירושו  או  אחרות  מקומות  על  להשגיח  צריכים  אין  ,  ולפיכך 
עלויי קא דגים, קד.  .    מפרש"י שבת קא: הא איכא בקיעת   . לי'  מעלי 

שהדברים הנ"ל מושללים כל כך עד שרש"י חולק על רבותיו משום זה,  
 מפרש"י שבת קא: הא איכא בקיעת, קט. כל הימים . .". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ", כתב:מפרש הש"ס על מקומו )א( על מה שכתב: " 

בש"ס. ובזה    וכבכ"מ  –   אחרכאמורא ותלמיד    –ובסוגיא אחרת אפ"ל  
 לגבי תוס'.  עיקריהחילוקו 
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 )ב( על מה שכתב: "עד שרש"י חולק על רבותיו משום זה", כתב:

 . כלליותר להשוותם, אבל אינו מוכרח  נוחכי  –

צריך  3] שהש"ס  די  לא  סובר  שרש"י  לאמר  "וצריכים  כתב:  במכתבו   ]
להתיישב בכולא בפשוטו אלא אפילו בהלכתא, מפרש"י עירובין ה: פחות  

אין ז.  ושם  אמות,  לפשוטו    מד'  הוא  פרש"י  שעיקר  אע"פ  כלום.  צריך 
דהפירוש דהש"ס, מ"מ אי אפשר לומר שלא כתבו על פי הלכתא שהרי  

 הוא מביא הלכות בגלוי בפירושו בעירובין טו. ד"ה ואפליגו . .". 

 על התיבות: "שלא כתבו על פי הלכתא", כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ראיות ע"ז בס' כללי רש"י. כו"כ –

 

 ח

 ]לאחר מוצש"ק בראשית, כ"ז תשרי, תשל"ב[ 

מענה לר' אליעזר צבי זאב צירקינד על שאלותיו בהמדובר בהתועדויות  
תורה   אהלי  וביאורים  הערות  )קובץ  בראשית  ומוצש"ק  בראשית  ש"פ 

 (:13ש"פ תזומ"צ תשע"ב )גליון א'לד( ע' 

שראל הבשר באותו לילה, עיין ברש"י  [ במכתבו כתב: "לענין אי אכלו י1]
באותו   לומר שלא אכלו הבשר  דאפשר  כהוגן  ד"ה שלא  עה:  יומא  שם 

 לילה". 

כ"ק   כתב  לילה",  באותו  הבשר  ישראל  אכלו  אי  "לענין  התיבות:  על 
 אדמו"ר שליט"א: 

 .לאכולמפורש בקרא )בשלח טז, ח( 

י האר"י  [ במכתבו כתב: "ולענין זיעה בלימוד, מפורש כמעט בכל כתב2]
ז"ל כשהי' קורא ההלכה בין החברים הי' מקשה בכח עד שנלאה מאד  

 ומזיע זיעה גדולה". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 "איברי הגוףבתניא פל"ז )ומוכרח בעירובין( שזהו מתנועות " מפורש –

קודם  3] חיים  בעלי  בשר  חיים  בעלי  אכלו  אי  "ולענין  כתב:  במכתבו   ]
שאסור אע"פ שרש"י אינו מביא רק לענין    המבול, מפשוטו דקרא משמע

 אדם".
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כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "מפשוטו דקרא משמע  

 שאסור", כתב: 

ההיתר?!   נאמר  איפה  א"כ  כב(    ומפורש!?  )א,  בראשית  בפרש"י 
שמותר. וראה ג"כ קרא )ד, יד(. פרש"י נח ז, טז. ובכל אופן צ"ע פרש"י  

 ד, כג.

 

 ט

 תשל"ב[ ]תחלת 

אשר מכיון שבקרוב יסיים שנה אחת ב"כולל"    –מענה לא' מאנ"ש שכתב  
מאז החתונה: "הנני שואל חוות דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א האם אמשיך 
המענה   )מהעתקה.  שליחות"  של  ענין  איזו  לחפש  או  בכולל  ללמוד 
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות משפחת הנמען שי' וזכות הרבים תלוי'  

 בהם(:

 ענין פרנסה.]לחפש איזו[  שיש ספק כיון 

 

 י

 ]ב' מרחשון, תשל"ב[ 

יעקבסאן   שלום  לר'  שיחות"    – מענה  להפצת  ה"ועד  על מכתבו    –חבר 
בהמשך להודעת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות יום שמחת תורה ע"ד  
הפסקת הגהת ה"לקוטי שיחות". במכתבו כתב את תכנית הועד להו"ל  

כרכים   וכתב: -אמדי שבוע שיחות מלקו"ש  ד או ליקוטים ממכתבים, 
)מצילום   להנ"ל?"  מסכים  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אם  אנו  "ושואלים 

 קודש חכ"ז ע' רנ(: -כתי"ק; אגרות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ ובעיגול תיבת "מסכים", וכתב:

בודאי ישלחו לאהקת"ו וכיו"ב כמה   –וע"פ הנ"ל )שישנו מן המוכן כו'(  
 למען יוכלו להו"ל בעוד מועד., מוקדםשבועות 

 אזכיר עה"צ. 
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 יא 

 ]ה' מרחשון, תשל"ב[ 

כתבו )לר' אהרן חיטריק( בקשר לס' מאמרי  מענה לר' אפרים וואלף על מ 
 אדה"ז תקס"ח, בו כתב:

  , טורים שנשארו עדיין דהיינו מעמוד תפבחים את כל הנו שול"היום א
 רה. חזונא להגיהם באופן דחוף ביותר ולשלוח אלינו 

במדה ויתעכב אצלך הגהת טורים אלו, אולי נדפיס את כל  אנו חושבים ש
ונדפיס מזה רק ספר אחד יהי' בלתי מוגה  ומעמוד תפ"ב  , בכדי  הספר 

למסורשנו ואח"כ  למר    זאת  כל  שלו,  ההולדת  ביום  כסלו  בר"ח  שז"ר 
ונדפיס מחדש להדפסת   נוציא מעמוד תפ"ב  כשנקבל את ההגהות שלך 

 הספר". 

 (: 23מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )קובץ זכרון הרב אהרן חיטריק ע"ה ע'  

 ף", וכתב: להגיהם באופן דחוסימן בעיגול את התיבות: "

 "ל ולא יצטרכו להנ

 

 יב

 ]ז' מרחשון, תשל"ב[ 

מענה לא' שכתב ע"ד רצונו לפתוח בית חרושת, וכתב את מקצת פרטי  
 –הענין ושאל האם להתחיל באופן מעשי בהקמת החברה  

 קודש חכ"ז ע' רנב. -נדפס באגרות

 

 גי

 ]ט' מרחשון, תשל"ב[ 

מענה לאחת שכתבה שישנו במשפחתה בן חולה שהאמא טיפלה בו עד  
עתה, ועכשיו האמא זקנה )למעלה מגיל שמונים( וזקוקה בעצמה לטיפול,  

 –ורוצים להכניס את הבן למוסד 

 קודש חכ"ז ע' רנב. -נדפס באגרות
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 די

 ]ועש"ק לך, יו"ד מרחשון, תשל"ב[

:  בקשר לנישואיו בזיווג שני  – מענה להרב יצחק דובער אושפאל שכתב  
"שמחתי תהי' ביותר אם אקבל מכ"ק איזו הוראות במנהגים שנוהגין  
ביום ובעת החופה, כי עד כה לא קיבלתי דברים ברורים בזה אפי' מרבני  
משפחת   באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  אנ"ש" 

 תלוי' בהם(:הנמען וזכות הרבים 

על התיבות: "במנהגים שנוהגין ביום ובעת החופה", כתב כ"ק אדמו"ר  
 שליט"א: 

 לא שמעתי בזה. 

 ויהי' כל הנ"ל בשטומ"צ בכל, ולאריכות ימים ושנים טובות.

 אזכיר על הציון.

 

 טו

 ]י"ג מרחשון, תשל"ב[ 

קמח בדרום  -מענה לא' שכתב שהתחיל בשותפות עם אחיו בבניית טחנת
 – אמריקא 

 קודש חכ"ז ע' רנז.-נדפס באגרות

 

 זט

 ]י"ג מרחשון, תשל"ב[ 

ע"ד   שכתבו  עיה"ק  בירושלים  צדק"  "צמח  הכנסת  בית  לאגודת  מענה 
"בית הכנסת בית המדרש צמח צדק    –קביעת השלט מחוץ לבית הכנסת 

בנשיא  ת"ו,  וכן  בירושלים  מליובאוויטש";  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ות 
 – שאלו בנוגע לקביעת שמות המנדבים בקיר בית הכנסת 

 קודש חכ"ז ע' רנז.-נדפס באגרות
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 זי

 י"ז מרחשון, תשל"ב[ועש"ק וירא, ]

מענה למנהל מוסד שכתב שקיבל הצעת עזרה מ"ראביי" רפורמי בענין  
 – מסויים, ושאל איך עליו להגיב להצעה 

 ז ע' רנז.קודש חכ"-נדפס באגרות

 

 ח י

 ]כ"א מרחשון, תשל"ב[ 

מענה לא' שכתב שמאז שאחיו נפטר ל"ע הוא נתקף בפחדים מזמן לזמן  
 – ואינו יכול להרגע 

 קודש חכ"ז ע' רסא.-נדפס באגרות

 

 טי

 ]כ"ג מרחשון, תשל"ב[ 

מענה להת' יוסף סלומון על מכתבו בקשר לאחותו רינה )תשורה רייניץ  
 (:65כ"ט אד"ש תשס"ג ע'  

 בכהנ"ל יתייעץ עם הנהלת סמינר הבית רבקה. 

 אזכיר עה"צ. 

 

 כ

 ]כ"ח מרחשון, תשל"ב[

בשליחות   מנסיעתו  שכתב  דו"ח  על  וויינברג  הלוי  יוסף  לר'  מענה 
כתב   במכתבו  ע"ז    –מסויימת.  הביט  "מבלי  המקורבים:  לא'  בקשר 

שבקשתיו שבהיות זה ביום שמחה ואני מגיע בשדה התעופה הרחוקה מן  
ע"כ לא יבוא לפגוש אותי בשדה התעופה, בכ"ז    –עה ומחצה  העיר כש 

. באם    . זמן לשוחח בפרטיות  די  לנו  הי'  ובדרך  עלי,  בבואי כבר חיכה 
באיזה דברי    –יואיל כ"ק שליט"א להגיב על נתינתו ואופן הנתינה וכו'  

ע"ז"    –ברכה   ממני  ישאל  בטח  הוא  כי  בתיליפון,  מזה  בל"נ  לו  אודיע 
 )ע' רסח((: 29קודש חכ"ז ע' -ריש אגרות –)מצילום כתי"ק 
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כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "נתינתו ואופן הנתינה",  

 וכתב:

בערך   שלא  העיקר  על  )נוסף  ע"ז  במאד  מזה    שלמעלהנח"ר    –נהנתי 
נמשך   ישראל  דבן  ער"  שעי"ז    ופעלד"לבי  צדקה  שתחלק  היד    –על 

ובפרט    –לרצה"ע"    ממש"נעשו מרכבה    –כדברי אדה"ז )תניא פכ"ג(  
 –בסכום שלא הורגל בו וכו'( 

בחדש תשר"י   נתן  דרך   –ובמיוחד שהשעק  ומורה  וה"רשית"  הכללי 
 לכל השנה 

נ"ל   הנ"ל  כמו    –וע"פ  כו'  והראה  כו'  סה"כ  "שעשה  לעיל  דהכתוב 
 אינו –אשתקד" 

 ות, או שיש טעות בחשבון וכו' ואו שעדיין לא הגיעו לידו כל החשבונ

 ות"ח מראש.  –ובטח יודיע הסה"כ האמתי  

בירכו ואת זוג'    –נח"ר מיוחדת באה עי"ז שתיכף )בבת אחת( עם הנ"ל  
יהדותי   –תי'   ובאופן  שי'  דבנם  קשוה"ת  בשמחת  והצליחם  השי"ת 

ותורתי וחסידותי, וה"ז "סלילת דרך" להחתונה דהנ"ל ואורח החיים  
 וכו'. 

 וויינברג

 

 אכ

 ]אדר"ח כסלו, תשל"ב[ 

חנויות   לפתיחת  דעתה  ממשרתו  להחליף  האם  ששאל  לא'   מענה 
 – בשותפות 

 קודש חכ"ז ע' רסט.-נדפס באגרות
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 כב

 ]ג' כסלו, תשל"ב[ 

שכתבו: "אחרי שכ"ק    770מענה להגבאים דבית הכנסת ובית המדרש  
אד"ש דיבר ע"ד לימוד תורה אור וכו', הנה בהסכמת מנהל המל"ח הרב  

מוציא הננו  שי',  חדקוב  פוטו  חמ"א  ע"י  לאור  הביהמ"ד    – ים    – ע"ח 
התורה אור לכל שבוע, ומחלקים זה בליל ש"ק וכו' להנוכחים בביהמ"ד  

ס' "מאוצר    –שילמדו זה, ומוסג"פ מה שהוצאנו ע"ע" )מצילום כתי"ק  
 רעא(:-קודש חכ"ז ע' ער- . אגרות 350המלך" ח"א ע' 

ההוצאות ( אותן  1לכאורה מתאים יותר שיהי' )ויחלקו( הס' בשלמותו:  
)ובפרט   פחות  עוד  או  2הטרחא(,    –ואולי  לפנ"ז  עיון  צ"ל  לפעמים   )

( בטל החשש שהקונ' וועלן זיך  4( מכובד יותר,  3להבנה יותר,    –לאחריו  
 כו' לאחר השבת דפ' הנלמדת ווַאלגערן

 

 גכ

 ]ג' כסלו, תשל"ב[ 

מענה לא' שכתב ע"ד ענין רפואי )תשורה סלבטיצקי כ"ב אלול תשס"א  
 קודש חכ"ז ע' רעא(:-. אגרות34ע' 

 שיתחזק במדת הבטחון, וכן ימלא הוראות רופא. 

 אזכיר עוה"פ על הציון הק'.

 

 דכ

 ]ג' כסלו, תשל"ב[ 

ערים   לכו"כ  לצאת  שעומד  שכתב  בלוי  הכהן  יהודה  משה  להרב  מענה 
ובחיזוק   התורה  בחיזוק  דרשות  לדרוש  מנת  על  בארצה"ב  גדולות 

הן בהדרשות והן בנוגע למכירת ספרי    החסידות, ומבקש ברכה להצלחה
 – הראשונים שהו"ל 

 קודש חכ"ז ע' רעא.-נדפס באגרות
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 הכ

 ]ג' כסלו, תשל"ב[ 

מענה לא' המתעסק בחינוך ששאל האם לצאת לפנסי' מוקדמת מחמת  
 – מצב בריאותו 

 ערב.-קודש חכ"ז ע' רעא -נדפס באגרות

 

 וכ

 ]ז' כסלו, תשל"ב[ 

מענה להמזכיר הרח"י קרינסקי שכתב: "מכיון שהנני מתכונן לנסוע על  
ש"ק הבע"ל עם ב"ב שיחיו לבוסטון לחגיגת הבר מצוה של בן אחי שי',  
הנני שואל אם לנצל זה לפגוש )או לכה"פ לסדר אז פגישה שיהי' אפילו  
בנויארק( עם הרי"ד שיחי' סאלאווייטשיק לדבר אתו בענין "מי יהודי""  

 (:26תשורה פוטערפאס ג' סיון תשע"א ע'   –ום כתי"ק )מציל

[ מחק את התיבות: "אם", ")או לכה"פ לסדר אז פגישה שיהי' אפילו  1]
 בנויארק("; וסימן בעיגול ובשני חיצים תיבת "לנצל". 

 [ על התיבות: "לדבר אתו בענין "מי יהודי"", כתב: 2]

 דיבר אתו עד"ז  )אלא שמקודם ידבר עם הרר"י שי' הלוי וויינברג שמאז

 [ מעבר לדף, כתב: 3]

 מהיר

 

 זכ

 ]ז' כסלו, תשל"ב[ 

)ע'    31קודש חכ"ז ע'  -ריש אגרות  –מענה לא' הרבנים )מצילום כתי"ק  
 עדר((: -רעג

- אסיפה  שקוראת  – החלטתה זו    ופרסמההחליטה אגוה"ר   עתהאך זה  
מדינות(  מכו"כ  בהשתתפות  באירופא  אסיפה  )ולאח"ז  כאן  מוקדמת 

 לביטול החוק וכו'.
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השתדלות   צ"ל  זו    רבהולדעתי  אסיפה  שהיא    ביותרשתצליח  )כיון 

אגוה"ר    ראשונה חברי  על  ובפרט  וכו'(,  דרבנים  ארגון  ע"י  הנעשית 
כת"ר בתור חבר כו'. ולכן, לדעתי, אין הזמ"ג    –להשתדל בזה ובפרט  

 שתחליש הנ"ל וכו'. –לההצעה שכותבה 

 

 חכ

 ]תחלת כסלו, תשל"ב[ 

הצעתו   על  שטערן  טובי'  שמואל  להרב  אדמו"ר    –מענה  כ"ק  אשר 
ן והרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק  שליט"א, יחד עם הרב משה פיינשטיי 

יחתמו על קריאה לאסוף ראשי בתי דין ממדינות שונות להוציא פס"ד    –
קודש חכ"ז ע'  - ריש אגרות  –ברור בענין "מיהו יהודי" )מצילום כתי"ק  

 ערה((: -)ע' עדר  31

וה"ז לא בפעם הא'   – באסיפת אגוה"ר )חד פעמית(    כללאין כל חשש  
 שעושים כיו"ב.

תבוא עליהם   –ארגוניים רבניים יתאספו במטרה לבטל החוק   באם עוד
כי   –ברכה, אבל אין לעכב אסיפה הנ"ל לתכלית זו )בכדי שיצטרפו יחד  

 , כידוע לכל. וד"ל(.כלל וכללבמצב ההוה צירופם אינו מעשי 

לדחייתה   אפילו  או  אגוה"ר,  דאסיפת  ח"ו  לביטול  הצעה  פי'    –כל 
 ביטול הענין ד"מיהו יהודי". לאיהבלעדי: סיוע 

ה"ז חיוב    –כיון שאין שליח לדבר עבירה    –יציאת השרים מהממשלה  
מה"ת. ולאחרי שניתן פס"ד הרבנים )שהם עצמם קבלום לרבנים ובכל 

ואינם מקיימים הפס"–   וגם עתה  –התוקף   ענין    –ד  (  גם  בזה  נתוסף 
 וכו' דחילול השם ובפרהסיא 

אפילו באם הי' ברור "שלא יקבל ממנו צריך למחות    – בהמשך להנ"ל  
 . וכו'בידו" 

על    ונתינת יישר כחכהודאה    –  ובפרסוםובפרט שהשתיקה מתפרשת  
 אי היציאה.

הרבנים   רואה  העיקרמלבד    –  באהקת"והתפטרות  איני  שו"ע  ע"פ   :
( שאין לע"ע  –  בפועלנאמר להם )וכן המצב    בפירושכי  יסוד לתבוע זה,  

אותם   מחייב  ופסקו  כללהרישום  ולשר    שאסור  ברור,  לרשום  לפקיד 
כו'   מיהודה  ישראל  סור  והוסיפו אשר מאז  וכ"ז   –להשאר בממשלה 
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הממשלה משלמת משכורתם   –באסיפתם ולאחרי כ"ז    פה אחדנתקבל  

 ע"ע.

שיתפטרו ותומ"י יכניסו   מצפיםהיושבים בממשלה    –ועוד וג"ז עיקר  
)"זמנית"   כו'( שיפסקו שהחוק הוא הישג    –אחרים במקומם  ואח"כ 

 דתי.

 שי' )ועוד כיו"ב( לא יתפטרו. ]. .[ כי הרב  –בכלל, אין נוגע לפועל 

שאה"ק   דרישה  למכתב  עתה  הזמ"ג  חוקי    –אין  ע"פ  יהיו  חוקי'  כל 
הש  ובמילאהתורה   חוק  לתקן  כו'  צריך  כל    –בות  מבטל  זה  ניסוח  כי 

 הסיכויים לתיקון החוק,

כי תומ"י "יפלו על המציאה" שהדרישה להתיקון ענינה וכוונתה וכל  
ובמילא בטלה "הכנסת", בית משפט   ההלכה- מדינתשתהי' זו    –תוכנה  

 העליון כו'. וק"ל. 

 

 טכ

 ]י"ג כסלו, תשל"ב[ 

בקשר לבנו של א' הנדבנים למען    –מענה לר' יוסף הלוי וויינברג שכתב  
מרכז הישיבות תו"ת: "הי' תלמיד מצוין ב . . וגמר גם ההיי סקול שם,  

די וכו' וכהיום הוא  -עס-ואח"כ בהלכו לאוניברסיטא נתנו לו לשתות על 
כבר משך זמן בבית רפואה פרטי לחולי רוח )סקיצאפרעניע בלוית עוד  

שם ר"ל(, אביו הוא מאד שבור מזה והוא וכמו"כ אשתו בקשו מאד    איזה
ורפואה   שלימה  לרפואה  עבורו  כ"ק  ברכת  ולבקש  כ"ק  לפני  להזכירו 
כ"ק  ברכת  לבקש  עוה"פ  בקשני  התעופה  לשדה  אותי  כשליוה  קרובה. 

  – עבור בנו הנ"ל. כשיואיל כ"ק להשיב מה בנוגע להפ"נ עבור בנו הנ"ל  
ריש    – בנוגע לנדבתו עבור תו"ת" )מצילום כתי"ק    אודיעו וזה גם יעזור

 רפ((:-)ע' רעט 30קודש חכ"ז ע' -אגרות

וכו'.    דיוק שלהם  ההורים  לברכה,  דהזקוקים  תפלין  ובזה   – בהנחת 
בפשטות   ג"כ  המובנת  ההנהגה,  )וע"פ  בפשטות  גם  מובנת   –שייכות 

 מדה כנגד מדה(: 

  ענינה( סיבתה)מה שלא תהי'  ]סקיצאפרעניע בלוית עוד איזה שם ר"ל[ 
שהיא    – כמו  )דהסביבה(  המציאות  בין  התאמה  שהחולה    –אי  לכמו 

מתאימות    מדות( נולדו אצלו )1:  ובמילא.  בשכלו"רואה" ותופס אותה  
  שינויים( מזמן לזמן  2זו( פחד, יראה שרוצים להזיקו וכו'.    שכללראיית  
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להיפך:   במציאות  ועד  מבוסס  בלתי  בלתי   –מפחד  הרוח  לרוממות 

 מבוססת וכו', פיצול הנפש וההשקפה וכו'

הלב )המדות( והמוח )שכל(    לשעבד:  וסגולתהמהמצוה    חלק  –תפלין  
לא  אמתלאלקים   ה'  אני  עליו נאמר:  בין  ובמילא   –  שניתי ,  : התאמה 

 השכל הרגש והמציאות וכו'. 

 אזכיר עה"צ. 

כ"ק   "כשיואיל  מכתבו:  סיום  אצל  קו  סימן  שליט"א  אדמו"ר  ]כ"ק 
. לנדבתו עבור תו"ת"; ובחתימת הנמען    . ובעיגול    –להשיב  סימן בחץ 

 תיבת "וויינבערג"[. 

 

 ל

 ]יום הבהיר י"ד כסלו, תשל"ב[

מכ'   "מוסג"פ  שכתבו:  המרכזית  חב"ד"  אגודת  "צעירי  להנהלת  מענה 
רה"ב, וכן לאנ"ש שי' במדינות אחרות.  שבדעתנו לשלוח לאנ"ש שי' בא

ס' "מאוצר המלך"    –והננו שואלים אם ישנם הערות" )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ז ע' רפ(: -. אגרות53ח"א ע'  

 הזכרתי עה"צ 

כותבים דא"ח )ויש לחפש ולמצוא המקור  –כשמזכירים חסידות בפ"ע 
 –וכו'  והביאור(, אבל לכתוב "נגלה ודא"ח"?! בודאי שגם נגלה דא"ח  

שאדרבה קשה כו'. וראה   – ]ועיין עירובין )אח"ד, ב( ובמאמרים עד"ז  
 תניא פנ"ג וכו'. ואכ"מ[

 

 א ל

 ]לאחר י"ט כסלו, תשל"ב[ 

מענה להמניחים שכתבו "כמה שאלות ב"הדרן" דמס' הוריות" שנאמר  
קובץ הערות התמימים ואנ"ש    –בהתועדות י"ט כסלו )מצילום כתי"ק  

 (:117-122מיאמי כ"ב שבט תשנ"ז )גליון יג( ע' 

 [ במכתבם כתבו: 1]

"הובא בשם ספר באר שבע שהמשך הפלוגתא דרשב"ג ורבנן )אם סיני  
עדיף או עוקר הרים עדיף( להמסופר לפנ"ז הוא, כי ר"מ ור"י היו "סיני"  
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גמיר מס' עוקצין.    ורשב"ג הי' "עוקר הרים" אבל לא "סיני", שהרי לא 

והקשה עליו בהשיחה, ממה שאמרו )סנה' כד, א( שר"מ הי' "עוקר הרי  
הרים",   "עוקר  הי'  ר"י(  )וגם  שר"מ  בהשיחה,  פירש  ולכן  כו'".  הרים 

 ורשב"ג הי' "סיני" )וכמו שמועתק לקמן אות ב'(. 

שאלה: לכאורה הרי אפשר להוכיח מהסוגיא דהוריות גופא שר"מ ור"י  
גדולים יותר מרשב"ג במעלת ההבנה ופלפול )"עוקר הרים"(. שהרי  היו  

שייך   ופירוקים  הקושיות  וענין  פירוקי",  כתבי   .  . קושיתא  כתבי  "הוו 
 לכאורה ל"עוקר הרים". 

ואולי מה שהביא בהשיחה הוכחה ממס' סנה' הוא )א( כי בסנה' )משא"כ  
הי' לא רק    הלשון "עוקר הרים", )ב( בסנה' שם, שר"מ  מפורשבהוריות(  

  לחזק עוקר הרים, אלא גם "עוקר הרי הרים", ולכן הביא מסנה' בכדי  
 ההוכחה, אף שאפשר להוכיח זה גם מהסוגיא דהוריות גופא. אם נכון?".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

)א( סימן בעיגול את התיבות: "אפשר להוכיח מהסוגיא דהוריות גופא  
במע  מרשב"ג  יותר  גדולים  היו  ור"י  )"עוקר  שר"מ  ופלפול  ההבנה  לת 

 הרים"(", וסימן שני קווים תחת תיבת "גופא"; וכתב: 

הכתוב   עיקראיך פי' הב"ש כנ"ל?! שהרי אאפ"ל דאשתמטתי'    –בא"כ  
 !!עצמהבאותה סוגיא 

)ב( מחק תיבת "לכאורה"; סימן חץ מהתיבות "שייך ל"עוקר הרים"",  
 וכתב:

 כלל שאין מזה הוכחה  פשוטובכ"ז 

 התיבות: "ה)ביא(", "אף ש)אפשר(", "אם נכון?"; וכתב:)ג( מחק את 

]אפשר להוכיח    הי'  באםההוכחה[    לחזק]ביא מסנה' בכדי  הי' מ]ולכן[  
 אבל אינו, כנ"ל.זה גם מהסוגיא דהוריות גופא.[ 

 [ במכתבם כתבו: 2]

"בענין מה שרשב"ג לא גמיר מס' עוקצין נתבאר בהשיחה שהכוונה בזה  
יהודה בנוגע לעוקצין "הוויות דרב ושמואל קא חזינא  הוא כמו שאמר רב  

 הכא" )ברכות כ, א. וברש"י שם: "טעם המשניות הללו קשה עלי כו'"(. 

שאלה: )א( במס' שבת )סג, א( אמרו "ליגמר אינש והדר ליסבר", וברש"י  
מוכח   מזה  הרי  טעמי'",  לכולהו  ידע  דלא  "ואע"ג  דליגמר:  ד"ה  שם 

הוא שהי' חסר לו בידיעת ההלכות גופא    לכאורה, שפירוש "דלא גמר"
יג, ב( מפרש   )הוריות  )ב( ברש"י ד"ה דלית לי'  )ולא בידיעת הטעמים(? 
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שם:   –לו"    סדור"שאין   בהוריות  )ג(  "סיני"?  הו"ע  המס'  סידור  והרי 

"וכיון דלא גמר נימא לי' מי ימלל כו'", ובמס' מכות )יו"ד, א( מפרש רש"י  
שלו"   תבואה  ב"שכל  הוא  שהכוונה  כו'(  ימלל  מי  לענין  בהמשך  )שבא 

 במס' עוקצין?  בקיכו'", וא"כ מוכח מזה, שרשב"ג לא הי'  שבקי"

רב   שאמר  כמו  הוא  בזה  שהכוונה  בהשיחה  "נתבאר  שכתבו:  מה  על 
יהודה בנוגע לעוקצין "הוויות דרב ושמואל קא חזינא הכא" כו'", כתב  

 כ"ק אדמו"ר שליט"א:

בענין   כ]גמיר[  כי  דרגות  בב"ב  כמה  ומהם  מקומות  בכו"כ   – דמוכח 
בהסיום צפע"נ    –  שהובא  ועיין  וגמרא.  שמועות  בעל  בין  דמחלק 

 להוריות.

 [ במכתבם כתבו: 3]

כי ע"י    –"נתבאר בהשיחה, שמה שהוזכר בהוריות "אילו הי' תמורה כו'"  
 הזכרת הלכה זו מבאר ענינו דשיטת ר"מ, גדר ה"איכות", עוקר הרים. 

)יג,   הראשונה  בפעם  ההלכה  שיזכיר  מספיק  הי'  זה  מטעם  לכאורה, 
א(,   )יד,  זו  הלכה  פעם  עוד  להזכיר  הוצרך  מה  בשביל  אבל  סע"ב(. 
דלכאורה הי' מספיק שיאמר "הדר אתני לי אמרו משום ר' מאיר" ותו  

 לא מידי". 

ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "מטעם זה הי' מספיק",  כ"
 וכתב:

 הי' מספיק כו'.  –?! בכל אופן 

( דאע"פ שמדובר בהסברא דאילו  1הכפילות:    מתורץע"פ הנ"ל    ואדרבא
בכ"ז מזכיר שם    –)דאיכות עדיף כו'( אפשר לעקור כו'    שעי"זהי' כו'  

 משוםשות שינוי ולאמר "( מפני כבוד אב כו' מוכרח לע2הסברא,    בעל
 ר"מ" מפני שמדובר באילו כו' שעוקרת כו' 

נאמר "דברי   במשנההא שבכו"כ מקומות    בפשטות ועפ"ז "מתורץ"    –
נאמרו במשנה שנוסחתה כבר הוקבעה,   שכולםוא"צ לדחוק    –ר"מ"  

 וכיו"ב. 

 אין שמין לב כו'. –קלאץ קשיא   אַ ולפלא שדוקא 

את   חיצים  בשני  "]וסימן  הוקבעה,   –הפיסקא   .  . "מתורץ"  ועפ"ז 
 וכיו"ב"[. 
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 בל

 ]כ"ו כסלו, ב' דחנוכה, תשל"ב[

במוח   רפואיות  בעיות  ל"ע  לה  שיש  אשה  עבור  ברכה  בקשת  על  מענה 
 –שגרמו לה לבעיות בראייתה  

 קודש חכ"ז ע' שג.-נדפס באגרות

 

 גל

 ]ימי חנוכה, תשל"ב[ 

עבור השליח ר' שמואל לו, בקשר    –מענה על פתק שכתב א' המזכירים  
- למצב בנו: "פנחס בן הינדא מלכה, בגיל ב' שנים, בלע בקבוק של בייבי

בערך. ומזמן שבלע עד חצי שעה הי' כבר    30-אספרין שמשערים שהי' כ 
זוג' לקחה   ורצו שישאר עד הבוקר בביה"ר, אבל  ושאבו ממנו  בביה"ר 

וב"ה מרגיש טוב, והרופא אמר באם רוצה יכול להחזירו  אותו הביתה  
בזה   מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  להחזירו"  אם  ושאלתם  לביה"ר, 

 לראשונה באדיבות ר' פנחס שי' לו וזכות הרבים תלוי' בו(:

טוב",   מרגיש  "וב"ה  התיבות  את  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 וכתב:

 ויגדלוהו וכיו"ח שי' לתחומע"ט

 ה"צ אזכיר ע

 

 דל

 ]כסלו, תשל"ב[ 

ומסתפק   שידוכין  הצעות  כמה  לו  שהוצעו  שכתב  התמימים  לא'  מענה 
 קודש חכ"ז ע' שג(: -. אגרות29באיזו מהן לבחור )קובץ "שמחת עולם" ע'  

 שקיבלה ראשונה, אזכיר עה"צ.
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 הל

 ]כסלו, תשל"ב[ 

 (:37ע'   1755ממענה לר' ישעי' הרצל )"כפר חב"ד" גליון 

 כללות המכתב, כתב: [ על 1]

 אזכיר כהנ"ל עה"צ. ]. .[ 

 [ על מה שכתב ע"ד מבצע תפלין בעיר נצרת עילית, כתב:2]

לודאי   וקרוב  בכהנ"ל.  ולפעול  להשתדל  יחשדום    –צריך  לא  שבאם 
 ע"י פעילות האמורה. ֵחנםיתרבה  – פוליטיתבמפלגתיות 

 

 ול

 ]כסלו, תשל"ב[ 

גוטניק מענה   הכהן  יצחק  יוסף  ישיבה    להת'  באיזה  ללמוד  ששאל 
 )מהעתקה(: 

 ילמוד במקום שלבו רוצה. –יעשה כהוראת חז"ל 

לשאלת  )  ]במענה  גוטניק  הכהן  חיים  שניאור  מדוע  (הנ"ל  אביהרב   ,
ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:    –השתמש בלשון "רוצה" ולא בלשון "חפץ"  

 "ווייל בפנימיות ווייס איך וואס ער וויל, און וואס ער דארף וועלן"[. 

 

 זל

 "ב[ ]ועש"ק מקץ, ער"ח טבת, ה' דחנוכה, תשל

מענה לר' יוסף וואלדמאן שכתב: "בבקשה, אולי יואיל בטובו להודיענו  
ההתוועדות   במשך  יפרש  רש"י  פירוש  איזה  שב"ק,  לפני  אפשר  ואם 

 (: 52ס' "מבית המלכות" ח"א ע'   –בשב"ק הבעל"ט" )מצילום כתי"ק 

 מא, ח 

 ד"ה הראשון והאחרון
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 ח ל

 ]תחלת טבת, תשל"ב[ 

"צעירי   להנהלת  בקשר  מענה  מכתבם  על  המרכזית  חב"ד"  אגודת 
פעילות   לטובת  מענק  לקבלת  בקשר  ה"פדרצי'"  ארגון  עם  להתדברות 
מערכת   באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  צאגו"ח 

 הספר "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(: 

 הבפו"מ

 

 טל

 ]ד' טבת, תשל"ב[ 

.  311ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'    –מענה בקשר לשידוך )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ז ע' דש(:-אגרות

בין ההחלטה להשתדך   הזמן  הצניעות להמשיך  זה מדרכי  ידוע שאין 
 ולהחתונה. ובפרט כששניהם דרים בעיר אחת. וק"ל. 

 

 מ

 ]ח' טבת, תשל"ב[ 

מענה לר' שניאור זלמן גורארי' על שאלתו בהמדובר בהתועדות ש"פ ויגש  
 (:12-13תשורה שפוטץ ט' סיון תשע"ח ע'  –)מצילום כתי"ק 

 [ במכתבו כתב: 1]

השבעים   מספר  השלימה  יוכבד  כי  כ"ק,  אמר  דתמול,  קודש  "בשיחות 
שהיו צריכים לברר גלות. ולפלא כי בדא"ח מובא המדרש אנכי שלומי  

 ישראל סרח בת אשר. אמוני 

וכמדומה שכ"ק אמר תמול הלשון שהשלימה מנינן של ישראל על יוכבד.  
ואף שרש"י בפסוק כ"ו כתב "זו יוכבד שנולדה בין החומות", אבל הלא  
כ"ק לא דיבר אז על פרש"י, כ"א בכלל, ומדוע לא המדרש שבדא"ח. וגם  

 רש"י בעצמו על פסוק ז' סרח בת אשר ויוכבד. 

רצה לאמר בעיקר בת בן יום אחד, שרק ביוכבד, וסרח  וכנראה שכ"ק  
היתה יותר זקנה. וא"כ מהו המדרש שבדא"ח אנכי שלומי אמוני ישראל  
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שנולדה   ביוכבד  הי'  העיקר  לכאורה  כי  יוכבד.  ולא  סרח  למה  סרח,  זו 

 באחרונה לפי זה".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 כתב:)א( על התיבות: "כי יוכבד השלימה מספר השבעים", 

ב(    וכבש"ס )  וזה)ב"ב קכג,  ולכן גם בפי'  פשטהובא בפרש"י עה"ת   )
 בחומש. לשיטתי'  –עה"פ שלומי גו' פי' באופן אחר לא כבב"ר 

 )ב( על התיבות: "כי בדא"ח מובא המדרש", כתב:

 ב"ר פצ"ד, ט ועוד 

על   ישראל  של  מנינן  שהשלימה  "הלשון  התיבות:  תחת  קו  סימן  )ג( 
 יוכבד". 

התיבות: "וגם רש"י בעצמו על פסוק ז' סרח בת אשר ויוכבד",  )ד( על  
 כתב:

 ומהי השייכות?! בנות בניובפי'  –

 )ה( סימן בעיגול את התיבות: "אנכי שלומי אמוני ישראל", וכתב: 

 ( דוחק לומר על יוכבד. וק"ל.הלשון –)משא"כ  הפסוק

 [ במכתבו כתב: 2]

 ולא על ניצוח המלחמה.  "כ"ק דיבר אודות נס חנוכה, שהי' על פך השמן

והנה ב"מאי חנוכה" תש"א מכ"ק, כתוב שניצוח המלחמה הי' בכד כסלו,  
 וא"כ לא שייך לעשות היו"ט ע"ז בכ"ה, שהוא כמעט כמו שזיכר כ"ק". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 )א( על התיבות: "ב"מאי חנוכה" תש"א מכ"ק", כתב: 

 ובתו"א

 המלחמה הי' בכד כסלו", כתב:)ב( על התיבות: "שניצוח 

 ( הרמב"ם )דלא כפשטות ל' 

 )ג( על כללות הענין, כתב: 

 למחרתו בכ"ה.  דוקא]היו"ט ע"ז בכ"ה[ הי'  ולכן
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 אמ

 ]לאחר ש"פ ויחי, י"ד טבת, תשל"ב[ 

בקשר   להמניחים  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  בכתי"ק  "צעטל" 
כתי"ק   )מצילום  ויחי  ש"פ  בהתועדות  ישיבה    –להמדובר  "שערי  ס' 

 (: 479. חכ"ה ע' 331גדולה" חי"ג ע' 

 כיון שלא נזכר בההתועדות(  –להכניס בהר"ד )במוסגר 

)כי   גם התיבה  ג"כ הא דרש"י מעתיק בראייתו  . ע"פ הנ"ל מתורץ   .
כריתי    –  אישיכרה(   )ע"ד  בזה  יעקב  השתדלות  גודל  כרי(    –להורות 

יל"פ   איש"  "יפתח  )וגם  לאיש  שייכת  )דכאן(  הקשורה   –דכרי' 
 למעוטי קטן( – הא'בקישויים או שפעם 

 

 במ

 ]ט"ז טבת, תשל"ב[ 

אור"   תורה  "חדרי  להנהלת  בשכונת  מענה  שמקיימים  ל"דינר"  בקשר 
כתי"ק   )מצילום  המוסד  לטובת  וארא  במוצש"ק  ס'    –קראונהייטס 

- . אגרות19. תשורה גופין י"ג סיון תשס"ה ע'  225"מאוצר המלך" ח"א ע'  
 ודש חכ"ז ע' שיא(: ק

ובפרט שנעשה בשכונה ק.ה. אשר    ]להצלחה בכל הענינים[ אזכיר עה"צ  
 להראות לעמי הארץ כי בנ"י עם קרובו.  –שם ציווה ה' את הברכה 

 

 גמ

 ]י"ט טבת, תשל"ב[ 

. ס' "בכל  213מענה לר' שניאור זלמן גורארי' )ס' "נלכה באורחותיו" ע'  
 . והעתקה(:340-341ביתי נאמן הוא" ע' 

שורנאל"  זמארגן  ת "לאחרי סגיר   שעה  24מיני' הול"ל במשך    אעדיפ]. .[  
לאחרי    –( ואני  בעיר  אינו  מנהיגםכבר מכרו מכ"ע חדש שלהם ומעצמם )

שהתחלתי לדבר ע"ד השכונה ואינו ידוע ע"ע אם הביאו איש    חדשים  24
 שיתישב בהשכונה! 'א

! אלף דולר במזומן  150בקופתם    –   באתדל"ע  –   שהוכנס  "זולא הועיל ג
  שהוא מעוררים את . . . הרחמ"א שי' ע"ד ההכרח    ממש   אלא שבמסנ"פ
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וכו'  היודפס ענין פ'    ,תוןייחקור באיזה ע  והואיתבונן בגודל האחריות  

 ! וכו'

וכל העולם  יאפי' בהנוגע להלקו"ש שהסב  – נפש אנ"ש  רוני שצמאה 
בהם וכו'.   לומדיםהלקו"ש שהרי    אשא"א כלל בל   –יודעים ברור    –כולו  

שיוסף בנערותו   אזנאמר ונרשם    שנים' בזה! לפני כו"כ  והנה דוגמא חי
לא הי' רועה צאן. כשעברו שנים אחדות נדפס הנ"ל, עתה נדפס עוה"פ.  

  דארצה"ב  צעירבוישב, עד שילד    המפורש  היפך ואיש לא שם לב שזהו  
 שאלני זה בשבוע העבר! 

 די"אנ"ש" השתתפו ומבלי התעוררות מצ להם שקורא וגם אל ]. .[

כשב בדוגמא  להבדיל,א]והוא  להתו  ,  מאנ"ש  וגוי  אחד  אף  אין   עדות 
 ]. .[ ישן[

 

 דמ

 ]כ"ד טבת, תשל"ב[ 

 מענה לה"איגוד למען קיום היהדות" שכתבו:

לראש הרבנים  של  להעצומה  יש  -"בנוגע  יהודי,  מיהו  בענין  הממשלה 
בידינו כבר כאלף ומאה חתימות. התכנית הייתה שמשלחת של רבנים  

גרוס מאיגוד הרבנים    –חשובים   ימסרו את החתימות    – באירגון הרב 
על בוושינגטון  רבין  יצחק  לראש-למר  לשלוח  ולהביא  -מנת  הממשלה 

 בחזרה מענה . . 

כמ כבר  פגישה  זה  גרוס לסדר  בעזרת הרב  משתדלים  חודשים שאנו  ה 
החליטו   בקונסוליה  לקבל.  הצלחנו  ולא  רבין,  אצל  המשלחת  עבור 
. אנו לא הסכמנו על זה, ותבענו    . שימסרו את העצומה לסגן הקונסול 
לסגן   זה  את  שכשימסרו  חושבים  אנו  לרבין.  דוקא  זה  את  שימסרו 

חשיב  מסויימת  במידה  ירד  אז  זה  הקונסול,  ע"י  יורד  וגם  העניין,  ות 
הסיכויים לפרסום גדול בעיתונות. מר . . ניסה להשפיע עלינו . . אנו לא  
הסכמנו וגם אמרנו שנפרסם בעיתונות שרבנים מחכים לפגישה עם רבין  

 לא מקבלים . .

אנו לא יודעים עכשיו מה לעשות. אולי כדאי כבר לותר ולגמור את הענין.  
שימסרו את זה לקונסול . . אנו חושבים לעת    ואולי לתבוע לכל הפחות

 עתה להשתדל לנסוע . . ולתבוע בדוקא פגישה עם רבין, אבל . .". 
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קודש  - . אגרות39ע'    81מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )"בית משיח" גליון  

 חכ"ז ע' שז(: 

אז שיסע ב"כ מכאן לאהקת"ו ולמסור  –באם לא יסתיים אצל השגריר 
 שיבות הענין וכו'שם ישר בהטעמה שלגודל ח 

 [. סא]וראה לקמן מענה 

 

 המ

 ]כ"ה טבת, תשל"ב[

מענה לר' אפרים וואלף על מכתבו בקשר לנסיעת זוגתו לחצרות קדשנו  
 (:297)ס' "ימי תמימים" ח"ה ע' 

באם:   לזה  שי'.  1מסכים  דבעלה  מלאה  בהסכמה  כאן  2(  תשתתף   )
 בקאנונשען דנשי, או בהתועדות וכיו"ב. 

 

 ומ

 תשל"ב[]כ"ה טבת, 

 מענה לר' אהרן חיטריק שכתב:

- פה מתנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א צילום מדפוס רש"י וואדי אל  "מצורף
בהשת השגתי  הצילום  רלו.  משנת  הראשי  דחג'ארה  הספרן  של  לותו 

 מהסמינאר מר מנחם שמעלזער.

נ  דפוס רשם בשום מפתחות חוץ בספר "שרי האלף". ונמצא רק  זה לא 
מישעי'    מאמרי  בעיר ווארנא איטליה. וכן צירפת  העתק אחד שלם בעולם

 ה.  ז מדפוס עתק שלםהזנה שהוא הי' הראשון שגילה 

 ילום שהשיג. אותם שכן הוא בהצוא"א לפענח    יש הגהות   על כמה עמודים 

 זה הוא בשינוי". בדפוס  –ד טבת בכ" –בפי' רש"י שדיבר כ"ק אד"ש 

מענה מתפרסם בזה לראשונה  מהעתקה. המענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )
 תלוי' בו(: םבאדיבות ר' אברהם נחום שי' גראס וזכות הרבי

 נתקבל ות"ח ת"ח 

 בישייהו יקירא ואמרז"ל: מילתא אל
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 מז

 ]טבת, תשל"ב[ 

מענה לאחת שכתבה ע"ד זקנתה המוטרדת מחלום אשר חלמה, וביקשה  
פתרון לכך בכדי שתוכל להרגע ולהתעודד )קונטרס ועד הנחות בלה"ק  

 (: 13ש"פ וישב תשע"ט ע' 

טוב  1) חלום  ה"ז  אף    –(  וכיו"ב(  )ביאצ"ט  נר  שידליקו  שמשתדלת 
 שהיצה"ר מפריע. וה"ז סגולה לאיוש"ט. 

 ( אזכירה עה"צ. בדהמ"ז בל"נ ביב"ח. לצדקה לפהדה"נ, בל"נ.2)

 קבלה.

 

 מח

 ]שלהי טבת, תשל"ב[ 

"עצומה"   הכנת  ע"ד  דו"ח  על  היהדות"  קיום  למען  לה"איגוד  מענה 
נשיאים של   ישראל מטעם מאתיים  יהודיים ברחבי  לממשלת  ארגונים 

  81העולם, בה דורשים את תיקון חוק "מיהו יהודי" )"בית משיח" גליון  
 קודש חכ"ז ע' שיא(:-. אגרות39ע' 

 ת"ח על הדו"ח 

 בודאי ימשיכו בכהנ"ל וזכות כלל ישראל מסייעתם ואשרי חלקם. 

 

 מט

 ]ב' שבט, תשל"ב[ 

א "דורך  שכתב:  לאה"ק  מרוסיא  מהעולים  מאנ"ש  לא'  ייערע  מענה 
תפלות וברכות זיינען מיר ב"ה גיקומען מיט דער הילף פון השי"ת אין  
ארצנו הקדושה כ"ד טבת תשכ"ט פון . ., איך האב גלייך גיגעבן צו וויסן  

 (:19תשורה וואלף כ"ב סיון תשע"ב ע'   –דורך . ." )מצילום כתי"ק 

שמכבר מסרו להרא"וו שי' שכיון שאין דירות  –לטלפן למיידנציק שי' 
הנה מכאן ולהבא יוכלו   –בנחה"ח וכו"כ עולים חדשים הולכים ובאים  

ליתן דירות בלוד ובכחב"ד לאנ"ש שי', ועאכו"כ להנ"ל שלמד בישיבה  
 בכחב"ד וכו'. 



ג "לה'תש-ב"לש ה'ת  –ליקוט מענות קודש    38 

 
 נ

 ]ד' שבט, תשל"ב[ 

- ת. אגרו30-31ע'    774מענה לר' אברהם שמואל לוין )"כפר חב"ד" גליון  
 שיג(: -ודש חכ"ז ע' שיבק

יג,  1] א. שם  יב,  )סוטה  הגמ'  בעיני מאמר  פלא  כתב: "מאד  [ במכתבו 
רע"א( שעמרם גדול הדור הי', ובעת שנתקיימה נבואתה של מרים עמד  
אבי' ונשקה על ראשה, ובשעה שהיו צריכים להשליך אותו ליאור עמד  

ך יאוש  וטפח על ראשה, ומבאר המהרש"א בזה בפירוש הראשון שמתו
עשה כזאת. והדבר תמוה ביותר, מאמר חז"ל לפום גמלא שיחנא הוא גם  
באותה גמרא )יג, ב(, עאכו"כ ובפרט שעמרם גדול הדור הי', ואיך באה  
אליו מעשה כזה?! ועד"ז אליהו בשעה שברח מאיזבל ג"כ ביקש מהקב"ה  

)מלכים שימות  לו  נוח  וטרדותיו  היסורים  לא  -שמחמת  גם  ד(?!  יט,  א 
א(, הבנת מט,  )שבת  אחרת  בגמ'  הנזכר  כנפיים  בעל  דאלישע  מעשה  י 

כשגזרו לא להניח תפילין ואלישע כן הניח, וראה אותו קסדור א', דהגם  
דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ודרש ר"א  
ו, א( אלו תפילין שבראש, הנה במקום שהקסדור יברח   )ברכות  הגדול 

 ר ואלישע ברח מהקסדור?!". מאלישע, נהפך הסד

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

אינו ברור כ"כ מה קשה לו, האם קושית מרע"ה "צדיק ורע לו" או זו 
 שרש"י מתרץ שמא יגרום החטא )פ' וישלח(. 

בקשר לדברי כ"ק    –[ במכתבו כתב את דברי הרב יוסף אליהו הענקין  2]
בכנ המפד"ל  נציגי  שעל  בהתועדויות,  שליט"א  לפרוש  אדמו"ר  סת 

מהממשלה במחאה על אי תיקון חוק "מיהו יהודי", והעובדה שע"ע לא  
פרשו למרות פסק הרבנים שלהם )מועצת הרבנות הראשית(, הינה חילול  
השם. ושאל הנ"ל: )א( האם אין לחשוש שאם הנציגים הדתיים יעזבו את  
הקואליצי' ויפסיקו לתמוך בממשלה, יהי' המצב יותר גרוע. והרי עכשיו  
הם לוחמים נגד הממשלה בפנים, ומשיגים ומונעים דברים שאי אפשר  
יש קרוב משפחה   )ב( לא' ממנהיגי המדינה  למנוע מבחוץ;  להשיגם או 
בו   יפגע  שהדבר  מחשש  החוק  לתיקון  יפריע  והוא  ר"ל,  לגוי'  שנשוי 

 אישית. 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

דוקא כשהי' הנ"ל בממשלה )בן    –  המצב הפוךלתוכן המכתב.    נבהלתי
  –  ולאח"ז,  כהלכההי' החוק )ע"פ רצונו דהנ"ל( גיור    –גוריון שבנו כו'(  

 קלקלו כו'.
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לדרישתי   מהממשלה    –  פשוטהטעם  יתפטרו  יבטל  1באם  חה"ש  ( 

פס"ד  המבהיל הודיעוהו  דתיים  שאנשים  שצריך    –  שלורבנים    –: 
 ומצווה לכל פקידיו.  י'ולא ציית דינ  –  לכלל ישראללהתפטר, ושזה נוגע  

(  2דהרבנים(.    ברור )כי בנוגע גם להם הי' הפס"ד    הם לא יצייתושגם  
שיבקשום לחזור ויוסיפו "כהלכה" היינו    לודאיהמצב עתה שם שקרוב  

החוק.   אויף  האלט  התפטרותם  זה  3שאי  הרי  בממשלה  כשהם   )
ומאן   ישראל,  בקהל  לבוא  גוי  ולהתיר  דתי  להיות  שאפשר  "הכשר" 

 ש"מ אודי לי', וכל מי שיש בידו למחות כו'. –דשתק 

 [.נג, נד]וראה לקמן מענות  

 

 נא 

 ה' שבט, תשל"ב[ועש"ק בא,  ]

תמונה   שהכניסו  ישיבה  להנהלת  תלמידים    –מענה  קבוצת  נראים  בה 
ס'    –מבקרים במוזיאון, וברקע נראה צורת שלד אדם )מצילום כתי"ק  

 קודש חכ"ז ע' שיג(:-. אגרות241"מאוצר המלך" ח"א ע'  

 בין הת' ישנם כהנים 

 שאלה לרב לאיזה חלק מהבנין מותרים להכנס  – אדםבאם הנ"ל שלד 

 תם נקיים גו'וכיו"ב לפרסם עד"ז ועפמש"נ והיי פלַאסטיק –באם 

 

 נב

 ה' שבט, תשל"ב[ק בא,  ועש"]

מענה להנהלת "צעירי אגודת חב"ד" המרכזית שכתבו: "בקשר המצב  
לערך   דעפעציט  שיש  צאגו"ח  של  וכן    40הכספי  מאד,  המכביד  אלפים 

בנוגע שיוכלו להרחיב את עבודת צאגו"ח, מתכננים לסדר מלוה מלכה  
שואלים   והננו  מכ' מצאגו"ח.  וכן  פראוף מההזמנה,  ומוסג"פ  מיוחדת, 

רכתו הק' שתהי' בהצלחה רבה" )מצילום כתי"ק  אם ישנם הערות ע"ז וב
תולדות "ספריית לוי יצחק" שע"י צאגו"ח    –תדפיס מספר "ועבדי דוד"    –

 (: 13ע'   –המרכזית 

 [ על התיבות: "ומוסג"פ פראוף מההזמנה", כתב: 1]

 לברר אם די זמן לאחרי הבדלה. – 8שעה   באדר מוצשק
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 בהצלחה רבה", כתב:[ על התיבות: "וברכתו הק' שתהי' 2]

 בגו"ר]בהצלחה רבה[ אזכיר עה"צ שיהא 

 [. סבנה, ]וראה לקמן מענות  

 

 נג

 ]ז' שבט, תשל"ב[ 

מענה לר' אברהם שמואל לוין שכתב את דברי הרב יוסף אליהו הענקין  
בהמשך להמענה על שאלותיו, בענין דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד    –

נתו בדבר "א' ממנהיגי  שכוו  –(  נתיקון חוק "מיהו יהודי" )לעיל מענה  
משפחה שנשוי לגוי' ר"ל" הייתה לשר החוץ מר  -המדינה שיש לו קרוב 

 שיד(: -קודש חכ"ז ע' שיג-. אגרות31ע'    774אבא אבן )"כפר חב"ד" גליון 

ואחותה כלתו   –יהודי ואמו דרה בלונדון, גם זוגתו יהודי'   –( אבא אבן 1
 דהר' הרצוג ע"ה.

 דארה"ק ת"וונתפרסם אפילו במכ"ע    ועכיד  –( אין לו דעה בממשלה  2
המייצג   צ"ל  שהוא  כיוון  זה,  משתיקים  שבארה"ב    רשמי)אלא 

 בואשינגטון(.

מהיחידים  3 הוא  התערב    לאהזמן    כלשבמשך    –בממשלה    ממש( 
 . כמפורסםבהסכסוכים דתיים, 

ברור(  4 מפורסם    –  פס"ד  עדיף:  ברי  ושמא  אומרים   הכל  ועתהברי 
נרשמו   הנ"ל  החוק  יסוד  שע"י  ליהודים   בפועלומודים  גויים  כו"כ 

בידו    מצוויםוהפקידים   יש  רק  )באם  להבא  גם  כן  נייר    איזהלעשות 
 דאה"ק(. בכל המכ"עונדפס כ"ז 

  ברור ( כל המפלגות באה"ק הצהירו  2( הן בגדר ספק.  1וכל ההשערות:  
 וכו'. , לשתיקה )כהודאה דמי'( לחיובשכל יוםטעמיהם 

אפילו מנהיגי    – ( הטענה דהמחאה לא תועיל כו' ולכן אין למחות כו'  5
 שצריך למחות. ועיין ג"כ שבת )נה, א(. הכריזומפד"ל 

ודנים עתה איך    מכתבוהשיגו העתק    –  כאן( המצדדים לטובת החוק  6
שי'   הענקין  הרב  ש"גם  להוכיח  בהחוק    פסקלפרסמו  להלחם  שאין 

 ". וכו'
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 נד

 תשל"ב[ ]ז' שבט, 

מענה לר' אברהם שמואל לוין שכתב את דברי הרב יוסף אליהו הענקין  
בהמשך להמענות על שאלותיו, בענין דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד    –

מענות   )לעיל  יהודי"  "מיהו  חוק  נגתיקון  על    –(  נ,  זכות  ללמד  שיש 
התנהגות נציגי המפד"ל, שהן אמנם שהרבנים הורו להם לעזוב, אבל כיון  

קבע  עליהם  שלא  אזי  פלוני  תאריך  עד  החוק  יתוקן  לא  שבאם  זמן  ו 
לפרוש, אולי אפשר לומר שלא הי' כאן פסק הלכה למעשה, אלא הצהרה  

קודש חכ"ז ע'  -. אגרות 31ע'    774לצורך איום וכדומה )"כפר חב"ד" גליון  
 שטו(: -שיד

ל' יום    –   המפורש. נוסף על  1   פשוטהרי    –בכ"מ שסתם בכיו"ב הוא 
של   שלא  המזרחי)  זהמינסטער  שבמשרדו  לזה  תעודה  ונתן  חותם   )
. וכו"כ  ובמזיד ובפרהסיאעל הפס"ד    עוברשהוא יהודי    –נתגייר כהלכה  

 תעודות ניתנו מאז. 

( לומר על פס"ד גלוי של רב שזהו איום פוליטיקאי זהו חילול כבוד  2
 .יאמרו כן. והרי גם על פס"ד של הרב הענקין שלא הי' כמוהורבנות 

 

 נה

 ]ט"ז שבט, תשל"ב[ 

מענה להנהלת "צעירי אגודת חב"ד" המרכזית שכתבו: "מצו"ב טופס  
להמלוה מלכה שמסדרים   ששלחנו בקשר  והמכתב  במוצש"ק  ההזמנה 

למכתב   זוכים  חב"ד  מוסדות  של  ככולם  רובם  ובאשר  הבע"ל.  תרומה 
אדמו"ר   כ"ק  יואיל  אם  לבקש  הננו  שליט"א,  אדמו"ר  מכ"ק  מיוחד 
שליט"א לזכות אותנו גם כן עם מכתב בקשר להנ"ל" )מהעתקת המזכיר.  
דוד"   "ועבדי  הספר  מערכת  באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה 

 בהם(:וזכות הרבים תלוי' 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "למכתב", וכתב:

 כמפורסם –באם קבלו בעבר 

 אזכיר עה"צ. 
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 נו

 ]כ"ה שבט, תשל"ב[ 

תשורה וועב    –מענה לה"ועד להפצת שיחות" על מכתבם )מצילום כתי"ק  
 (: 13ד' אדר תשס"ד ע' 

 ת"ח על הבשו"ט הנ"ל ואזכיר עוה"פ עה"צ להצלחה מופלגה וכו' 

 

 נז

 שבט, תשל"ב[]

)מצילום כתי"ק   לנערה  ע'    –מענה  .  165-166ס' "מבית המלכות" ח"א 
 תקכה(:- קודש חכ"ז ע' תקכד-אגרות

ודבר חדש וכו'   challengeבודאי מובן )ורגיל( אשר הנוער צמא למצוא  
"כמאן    – לעשות  חז"ל  בציווי  יסוד  לזה  שיש  אלא  עוד    דבעי ולא 

 ,במילואןלמיעבד", היינו לנצל הכחות שניתנו לו 

טרם   challengeלחפש    כללשאינו ענין    ופשוטלאידך גיסא מובן ג"כ  
שידע שיש סיכויים    – בנשק שיוכל להתגבר עליו ולתקנו )עכ"פ    שיזַדיין

)  – לזה(    טובים ידו  על  ואצלו  ולא שינוצח  שאז מיתוסף קלקול בעולם 
 וכו'(, 

כבתפלה    –ובנוסח חז"ל שאסור לאדם לעמוד במקום סכנה ועוד יותר  
 להתפלה "אל תביאני לידי נסיון"  קודםשאומרים אותה 

" זו שמזכירה  secular education"  –בנוגע ליהודים ובפרט בתקופתנו  
ימיו חי    ה"ז בדוגמא לאדם בריא האומר שכל  –לעיל וקאלאדזש בכלל  

בתנאים בריאים והי' בריא וראה רק בנ"א בריאים ובמילא אינו מנצל  
הכחות שלו כלל, ומהי תכלית חייו? ולכן קס"ד שיעתיק דירתו למקום  

שיש בהן סכנה, ולאחרי זה ינסה אולי מסוגל הוא    – מתדבקות    – מחלות  
 מוד חכמת הרפואה במקום זה וכו'. והנמשל מובן. ללהתחיל ל

 ___ 

אשר    מוכן  challengeישנו   לה,  הדומות  מבנ"י  בנות    מוכרח בשביל 
  הסעמינַארים להתגבר עליו, והוא: החסרונות שמזכירה בנוגע לאוירת  

ופגע   בעצמןלתקנן, אבל רק ע"י אלו שהרגישו    אפשר)וביה"ס בכלל(  
עד כדי    –אלא שככל הישג טוב דרושה לזה הכנת עצמו    –בהן חסרון  

הנלמדים   יגיעה במקצועות  מספיקות  ידיעות  לרכוש  כוונתי:  בזה 
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בהסמינארים, מומחיות בפדגוגיא, החלטה תקיפה לא להתרשם באם  

המלעיגים   מפני  ליבוש  ולא  תומ"י  הפירות  יראו  זה    –לא  ולאחרי 
ובמסנ ובהתלהבות  וכו'  אוירה  לשנות  שהשי"ת  להתחיל  ובודאי  "פ. 

 יצליח. 

 

 נח 

 ]ג' אדר, תשל"ב[ 

מענה לחתן בקשר להסתדרותו לאחר החתונה )ס' "היכל מנחם" ח"ג ע'  
 קודש חכ"ז ע' שמח(:- קעז. אגרות

 אינו ענין. – ללמוד בכולל בלי משכורת 

 וכן לא בישיבה תיכונית.

יתייעץ עם    –כשיתבררו בפרטיות הדרושה    – בנוגע שאר האפשריות  
 ם שי' שעל אתר )ביחד עם ב"ג תי'( בהתאם. ידידי

 אזכיר עה"צ. 

 

 נט

 ]ה' אדר, תשל"ב[ 

על   על מכתבו בקשר להשתדלותו להשפיע  יפה  זלמן  לר' שניאור  מענה 
הנדבן מר הובערט מבערמודא שיסע לבקר אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א  

 שנ(:-קודש חכ"ז ע' שמח-. אגרות219-220" ע'  Mr. Manchester)ס' ""

  ידיַדי, אשר ובהחלטקראתי מכתבו: אמרתי כו"כ פעמים  גדולבתמהון 
עליהם    ילחצואשר לא    ופשיטאישתדלו אשר פ' ופ' יבקרו אצלי,    לא  –

לי(   גם  )וטובה  עליהם  הלוחצים  לאלה  טובה  ולעשות  מזמנם  לקחת 
 ולבקרני.

שע"י   )שתקותם  הפעולות  בשביל  ולא  הלוחצים  בשביל  טובה  זה  אין 
 ינדב המבקר נדבה יותר גדולה(.   –הביקור אצלי 

בין   מחשיבו  הנני  אשר  שמובן  חלה    –  ידיַדי וכיון  עליו  שגם  פשיטא 
 הוראה הנ"ל.
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ההוראה   אצלי    –   מובןטעם  בהביקור  תועלת  רוצה   –יש  כשהמבקר 

אנשים )שהוא רואה    שכו"כ, אבל כשמסכים ע"ז מפני  מצ"עלבקרני  
עד"ז    שמטלגרףמעורר אותו עד"ז, ומודיעו    כאו"אשלי(    שלוחי אותם כ

אלי,    ומטלפן,  אלי עם המזכיר הראשי שלי,    ומדברעד"ז   וכו"כ עד"ז 
ע"י    בקשתילמלאות    ומוכרח  ברירההרי כאיש מנומס אין לו    –פעמים  

ובלבד שלא יבלבלוהו יותר  שלוחים, ומבלבל התכנית שלו ולבקרני    כו"כ
תי אשתו  ואת  שי'  אביו  את  יבלבלו  במכתבו    'ולא  תוכרח   –)שככתבו 

להקור וקרח דניו יארק( למלאות    ם הטוב של בערמודאַ יקללנסוע מהאַ 
 במנסשטר. ידיַדיו ית שלוחַ ובקשות והפצר

בטח יסכים    כעסקן ציבורי  –כזו    מפורשת]אפילו באם לא היתה הוראה  
ואינה וכלל  כלל  רצוי'  זו  פעולה  לליובאוו  שאין  כבוד  טש ימוסיפה 

אשר כעסקן   ובקשתיותקותי    – יו יארק.  נבמנשסטר ולא לליובאוויטש ב
 כ"ז.[  started לכל אלה שככתבוציבורי יסביר כ"ז 

)שמסרתי זה    ובשמישי'[: האמת    Hubertלשאלתו מה יענה להנ"ל ] 
שאלו שדיברו עמו   –לו )ליפה שי'( ע"מ שימסור ליובערט )ובהקדמה  

ולא ידעו ע"ד זמני הביקורים    ע"ד עצמםעשו זה    –ר אצלי  ע"ד הביקו
ביקשתי מזכירי ראשי לטלפנו    –אצלי כאן בחורף זה, וכשהודיעוני עד"ז  

 ע"מ למסור ליובערט(:

הציעו לו    ספורותעל אשר למרות שבא לניו יארק לשעות    מצטערשהנני  
וכו'  ילה  לבלבל תכניתו ולגרום אי נוחיות )ולזוג' תי'( ולבקרני באישון ל

אלי    –.  וכו' התקשרותם  )מרוב  טובה  היתה  המציעים  שכוונת  ואף 
וחסידות שלהם( גערתי בהם על אשר מנצלים איידעלקייט דהנ"ל ויחס  

ולבקשו   – להציעו הנ"ל ולגרום לו טרחות וכו'    –טוב שלו לליובאוויטש  
תכניתו הראשונה, ולא יסע לברוקלין באישון    כללנה  שלא ישַ   –  בשמי

 לילה בשביל שיחה קצרה אתי )ובפרט במצב האויר דעתה(.

וידעו וכשיזדמן לו להיות בניו יארק בזמן מרווח יותר ובמצב אויר טוב  
בודאי    –)בשביל רעזערווירען יותר זמן( וירצה לבקרני    עד"ז בעוד מועד

לאביו שי'( ת"ח על סיוע   –וע"י  אשר ינעם לי להכירו פנים ולמסור לו )
פא"פ   באנגליא  ליובאוויטש  לעניני  ע"י   –שלהם  וגם  בממונם  סיוע 

 העידוד שלהם וכו'.

ילחצו    לא  –. ובודאי לא ילחצו עלי עוד בזה. וגם בעתיד  סופיתהנ"ל הוא  
 ולא על אחרים ולא על אבי הנ"ל(.  ולא על הנ"לעל אנשים שיבקרוני )
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 ס

 תשל"ב[ ]ט' אדר, 

מענה לר' ישעי' הכהן מטלין שכתב: "ימחול נא כ"ק אדמו"ר שליט"א  
לטרוח ולהשיב אם צריכים לקרות בספר של משיח בשבתות של פ' זכור  

תשורה לאזאר ט"ו    –פ' פרה ופרשת החודש ובפורים" )מצילום כתי"ק  
 (: 26מנ"א תש"פ ע'  

' זכור פ'  כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בקו ובשני חיצים את התיבות "פ
 פרה ופרשת החודש ובפורים".

 

 סא

 יו"ד אדר, תשל"ב[ ועש"ק תצוה, ]

בקשר לה"עצומה" של    –מענה לה"איגוד למען קיום היהדות" שכתבו  
 (: מדמאתיים רבנים בקשר לתיקון חוק "מיהו יהודי" )ראה לעיל מענה 

בתחילת   אי"ה  לנסוע  עומדים  שיחיו,  והאלנדר  זינגער  גראס  "הרבנים 
ויקהל  דפ'  לארץפקוד -השבוע  לראש-י  העצומה  את  למסור  - ישראל 

אי"ה   נודיע  )פרטים  ימים  כעשרה  שם  להשאר  וחושבים  הממשלה. 
 אח"כ(. 

התעופה "פרעסע קאנפרנץ" )ועד  -אנו מתכוננים לסדר באותו היום בשדה
כפי    –אז אין אנו חושבים לפרסם את זה(. ואנו חושבים להשתדל שקהל  

)זה    –האפשרי   ללוותם  התעופה  בשדה  לפירסום  יהיו  גם  לעזור  יכול 
 בעיתונות וכו'(. 

ישראל להודיע להם על כל הענין,  -אנו עומדים לכתוב מכתב להועד בארץ
 התעופה וכו', כנ"ל". -ולהציע לעשות גם שם בשדה 

קודש  - . אגרות40ע'    81מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )"בית משיח" גליון  
 חכ"ז ע' שנב(:

  – הן כאן והן שם    –מסירת העצומה    קודםמקום לחשש שכל פרסום  
מצומצם   פרסום  .[  יקשה    ביותרואפילו  יהי'  ].  שכהנ"ל  כדאי  ולכן 

 האפשרית עד לאחרי המסירה. וק"ל. בסודיות
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 סב

 אדר, תשל"ב[  ו"ד]ועש"ק תצוה, י 

ה"מלוה   ע"ד  דו"ח  על  המרכזית  חב"ד"  אגודת  "צעירי  להנהלת  מענה 
קה. המענה מתפרסם בזה  מלכה" שהתקיימה במוצש"ק תרומה )מהעת

תלוי'   הרבים  וזכות  דוד"  "ועבדי  הספר  מערכת  באדיבות  לראשונה 
 בהם(:

 ות"ח ת"ח רצו"ב המחאה )ע"ס אלף שקלים( 

 

 סג

 ]לפני חג הפורים, תשל"ב[ 

מענה לר' אברהם אלטיין על מכתבו בו ציין ארבע הצעות שקיבל בנוגע  
בזה   מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  שליחות  באדיבות  למקום  לראשונה 

 משפחת הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בהם(: 

"וויניפעג"",   "לעיר  התיבות  את  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 וכתב:

 באם אינו ענין של מחלוקת 

 [. סד, ע]וראה לקמן מענות  

 

 סד

 ]לפני חג הפורים, תשל"ב[ 

מענה לר' אברהם אלטיין על מכתבו בו כתב כמה פרטים בנוגע להצעת  
השליחות בעיר וויניפעג קנדה, וכתב: "והנני שואל חוות דעת כ"ק אד"ש  
מרובה"   בהצלחה  שיהא  אד"ש  כ"ק  ברכת  ובא"כ  מתאים  זה  האם 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות משפחת הנמען שי'  

 :וזכות הרבים תלוי' בהם(

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "האם", וסימן בחץ את התיבות "זה  
 וכתב:  –מתאים" 

 אזכיר עה"צ. 
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 סה

 ]לפני י"ט אדר, תשל"ב[ 

ובית   הכנסת  בית  להרחבת  בקשר  קרינסקי  הרח"י  להמזכיר  מענה 
תשורה קרינסקי ב' מרחשון תשס"ח ע'    –)מצילום כתי"ק    770המדרש  

17:) 

 ני'כיון שאיני מומחה בעניני ב 

בתיקון הסתבכויות  כמה  היו  שבעבר  והוצרכו  -כיון  אלו  דבתים  בני' 
 לכמה שינויים וכו'

 כיון שלאדריכל זה היו סכסוכים בבניתו תו"ת כו'

מהנכון שיצרף אליו עוד אחדים מאנ"ש שי' )מהם: הרב קאזארנובסקי  
עסק   –בציווי כק מו"ח אדמו"ר    –, וכו"כ שנים  770שי' שעסק בקניית  

 בהנהלתו ושקו"ט עם האדריכלים 

קליין   הכהן  שי'  הרמ"א  ומרץ    –וכן  כח  בבתי   וכו' שהשקיע  ונאשם 
 משפט על הבתים וכו'

 ואולי עוד מי השייך לזה( 

 ישאלו חוו"ד עוד אדריכל א' וכו' ואח"כ יחליטו.  וביחד

ויה"ר  וביופי  ובהרחבה  כדבעי  )בתים(  הבית  יבנה  וסו"ס  יצליח  וה' 
 שיהי' כ"ז בעגלא דידן.

 

 סו

 ]י"ט אדר, תשל"ב[ 

המדרש   ובית  הכנסת  בית  להרחבת  הבנין"  "ועד  לחברי    770מענה 
תכניות לעשיית  שי'  ליעבמאן  האדריכל  הצעת  "מצו"ב  לבנין    שכתבו: 

חדש   לבנין  השונות  האפשריות  לברר  בכדי   .  . לגמרי  חדשה  ביהכנ"ס 
תשורה קרינסקי ב' מרחשון    –זקוקים לתכניות כנ"ל . ." )מצילום כתי"ק  

 (: 18תשס"ח ע'  

מובן שצ"ל ג"כ   –באם כל חברי הועד באו להסכמה שצ"ל בני' מחדש  
, שאפשר יהי' להתפלל ולהתועד כאן גם  770בירור: שלא יגעו כלל בבנין  

במשך הבני', שהבני' לא תתארך יותר מדי ותומ"י יקבלו כל הרשיונות 
באופן   שתהי'  אחר    וגמור  טובוכו',  טלאי  להוסיף  אח"כ  יצטרכו  ולא 
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שידעו   –  ( וכמובןוכו' וכו'טלאי )בטענה שפרט זה לא ידע הקבלן בטלן  

תוספת    –סכום הנדרש לכ"ז ולא תהי' אח"כ תוספות )ופשיטא שלא  
 ]לבנין חדש זקוקים לתכניות כנ"ל[ ( ואז יעשו כבעברמרובה על העיקר, 

 ובהרחבה, בפו"מ טובשסו"ס יהי' בפו"מ ועד לגמר  –ועיקר 

 

 סז

 ]כ"א אדר, תשל"ב[ 

כתי"ק   )מצילום  מאנ"ש  לא'  ע'    –מענה  ח"א  המלך"  "מאוצר  .  58ס' 
 קודש חכ"ז ע' שס(: -אגרות

 אזכיר עה"צ לכ"ז. 

בבטחון   מלמטה    ושמחהוהוספה  מלמעלה    – )אמתית(  בכ"ז  מוסיפה 
ב(:   קפד,  )תצוה  הזוה"ק  חזי וכהוראת  בנהירו    תא  קיימא  איהו  אי 

חדוה   משיך גבי'ה דב"נ  דאנפין מתתא כדין הכי נהרין לי' מעילא כו' חדו
 אחרא עילאה. 

 

 סח

 ]כ"א אדר, תשל"ב[ 

בהמשך להמדובר בהתועדות חג הפורים,    –מענה לר' דוד ראסקין שכתב  
לבנין "חובבי    770ע"ד התמימים שהוחלט שיעתיקו מקום לימודם מבנין  

תורה": "מחר אי"ה ג' פ' ויק"פ אחר תפלת מנחה לפי החלטת הנהלת  
הישיבה ילכו הת' שי' לפי הרשימה ללמוד בבנין החדש שע"י חובבי תורה  

ומבק בתחילה.  שם  התועדות  לעשות  אדמו"ר  ומקוים  כ"ק  ברכת  שים 
שליט"א שתהי' בהצלחה רבה ושתהי' אצל כל הת' שי' שצריכים לילך  
רבה"   ובהצלחה  לבב  וטוב  בשמחה  הישיבה,  הנהלת  החלטת  לפי  לשם 
הספר   מערכת  באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה. 

 "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 ]בהצלחה רבה[ויהא כהנ"ל 

 "צ אזכיר עה
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 סט

 ]כ"א אדר, תשל"ב[ 

תמונות   בצירוף  מכתבו  על  פעלער  יחיאל  משה  הרב  להשליח  מענה 
באדיבות משפחת   לראשונה  בזה  מתפרסם  המזכיר. המענה  )מהעתקת 

 הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בהם(: 

 ת"ח על הבשו"ט הנ"ל. 

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל.

 

 ע

 ]כ"ב אדר, תשל"ב[ 

אלטיין   אברהם  לר'  לעיר  מענה  זוגתו,  עם  יחד  נסיעתו,  ע"ד  שכתב 
מבקש   "והנני  וכתב:  המקום,  את  לבדוק  החודש  לש"פ  קנדה  וויניפעג 
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהא בהצלחה מרובה" )מהעתקה. המענה  
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות משפחת הנמען שי' וזכות הרבים תלוי'  

 בהם(:

 אזכיר עה"צ 

 

 עא

 ]כ"ו אדר, תשל"ב[

מענה לא' התמימים על מכתבו בעניני שידוכים )"התקשרות" גליון נט ע'  
13:) 

 בהתייעצות עם הנהלת הישיבה, אזכיר על הציון.

 

 

 

 



ג "לה'תש-ב"לש ה'ת  –ליקוט מענות קודש    50 

 
 עב

 ]כ"ו אדר, תשל"ב[

מענה לא' התמימים שטיפל בבחור נוסף שאינו בקו הבריאות, ושאל כמה  
 (:11שאלות בקשר לזה )תשורה כהן ט' סיון תשס"ו ע' 

ה שעל  דהנ"ל  מובן  שיח'  השאלה    –וריו  )כולל  הנ"ל(  )בכל  להחליט 
 עד"ז( ואיך זה לוקח אחר ע"ע האחריות בזה?!

טוערסקי   –באם ההורים שואלים, המענה   עם הרב  בכהנ"ל  יתייעצו 
 שי' שמכיר הרופאים וכו'.

 אזכיר עה"צ. 

 

 עג

 ]אדר, תשל"ב[ 

שהתחילה   אחת  עם  שידוכין  למטרת  ונפגש  בתשובה  שחזר  לא'  מענה 
 –לחזור בתשובה, ובינתיים הוא נחלה ורוצה לדחות החתונה 

 שסה. -קודש חכ"ז ע' שסד-נדפס באגרות

 

 עד

 ]חורף, תשל"ב[ 

תשורה לאזאר    –מענה להצייר ר' חנוך הענדל ליברמן )מצילום כתי"ק  
 (:9ט"ו מנ"א תש"פ ע'  

באהקת"ו   גם  תערוכה  לעשות  כדאי  למעט    – בכלל,  בכדי  ובמילא, 
 בהמשך לתערוכה שבמק"א, –בהוצאות 

 שאין לעבור קו התאריך בימי הספירה,  –אלא 

 לברר הזמן המתאים לתערוכה במדינות ההם ולסדר נסיעותיו בהתאם.

 אזכיר עה"צ. 

 להחזיר המצו"ב.
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 עה

 ]ער"ח ניסן, תשל"ב[ 

לחצרות   זוגתו  עם  יחד  לנסיעתו  בקשר  מכתבו  על  קרץ  דוד  לר'  מענה 
באדיבות   לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה  המזכיר.  )מהעתקת  קדשנו 

 משפחת הנמען וזכות הרבים תלוי' בהם(:

הרי לא מכבר הי' כאן ושניהם בעבוה"ק באה"ק במוסדות כ"ק מו"ח  
 רצוי'.  ולכן אינו ענין. ומח' –אדמו"ר 

 

 עו

 ב' ניסן, תשל"ב[ועש"ק ויקרא, ]

מענה לאחת ששאלה ע"ד שידוך מסויים, וע"ד זמן החתונה אותו רצתה  
 – לקבוע כעבור זמן רב 

 קודש חכ"ז ע' שעב. -נדפס באגרות

 

 עז

 ]ח' ניסן, תשל"ב[ 

כתי"ק   )מצילום  מאנ"ש  לא'  ע'    –מענה  ח"א  המלך"  "מאוצר  .  113ס' 
 קודש חכ"ז ע' שעד(: -אגרות

בנ"י   –מממה"מ הקב"ה להפיץ יהדות תומ"צ בתוך בניו    שליחה"ה  
 שי' ומהו נעלה וקדוש וזכות יותר מזה?! וימלא השליחות ויצליח 

 וסימן המענה בחץ ובעיגול. 
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 עח

 ]ח' ניסן, תשל"ב[ 

 מאנטרעאל שכתבו: מענה להנהלת "צעירי אגודת חב"ד" 

ניסן   י"א  הבהיר  לאריכות    –"ליום  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
אנ"ש   מבקשים  בב"א,  לארצנו  קוממיות  ויוליכנו  טובות  ושנים  ימים 

סידור    – דמאנטריאל לקבל מתנתם המוגשת באהבה ובלב מלא שמחה  
נוסף על הוספות בלימוד    –"שידורי תניא ע"י הרדיא". בחרנו במתנה זו  

גם בתור הודאה על שזכו וזיכום בהדפסת התניא   –או"א באופן פרטי  דכ
 כאן בעיר . .

י"א ניסן, בהתחלת הקדמה קצרה    –השידור הראשון יתקיים בו ביום  
לכללות הלימוד, הודעת קשר הענין עם יום הולדת השבעים, הדפסת ספר  
ע"י   ונפעלות  ליובאוויטש המתנהלות  ובעיקר סקירה מפעולות  התניא, 

 ק אדמו"ר שליט"א . . כ"

יואיל נא מטובו לקבל תשורתנו   אנו מבקשים שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
רצונו הקדוש   ביתינו שיחיו למלאות  בני  כל  עם  יחד  כולנו  ונזכה  זאת, 
והטהור ולהביא נח"ר תמיד כל הימים מתוך שמחה וטוב לבב והרחבה  

קוממיו יוליכנו  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  נזכה  ממש  ובקרוב  ת  בגו"ר. 
 לארצנו בגאולה האמתית והשלימה בגו"ר". 

"צדי"ק למלך" חוברת א    –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ז ע' שעד(:-. אגרות 235ע' 

הנח"ר   על  גם  )כולל  ת"ח  ות"ח  ויה"ר   הגדולנת'  וכו'(  היום  שכיונו 
ונלך   משיחא  מלכא  קאתי  ממש  דידן  ובעגלא  חוצה  המעינות  שיפוצו 

 כולנו כאחד לקבל פניו וכו'. אזכיר עה"צ. 

 

 

 

 

 

 

 



"ג לה'תש-ל"בה'תש  –ליקוט מענות קודש  53   

 
 עט

 ]ועש"ק צו, ט' ניסן, תשל"ב[ 

מענה לא' מאנ"ש שהגיע לחצרות קדשנו ליום הבהיר י"א ניסן שבעים  
קודש חכ"ז  -. אגרות7א ע'  ס' "מאוצר המלך" ח"  – שנה )מצילום כתי"ק  

 ע' שעה(: 

 ת"ח על הקורת רוח וכו' מביקורו כאן בימים אלו.

 הוא(.  מלא עולם    – ויה"ר שיהא ג"כ לתועלת הרבים )נוסף על שכל יחיד  

 אזכיר עה"צ להנ"ל ולחה"פ כשר ושמח.

 ודאי נת' מכתב הברכה. 

 

 פ

 ]ועש"ק צו, ט' ניסן, תשל"ב[ 

ציבור   מאישי  מכתבים  שלשים  שהכניס  יפה  זלמן  שניאור  לר'  מענה 
ותושבי מנשסתר, בהם איחולים לרגל יום הבהיר י"א ניסן שבעים שנה,  

קובץ הערות וביאורים ישיבת    –בצירוף ממון לצדקה )מצילום כתי"ק  
 (:87תו"ת סינסינאטי גליון א ע'  

 כהנ"ל נת' ות"ח ת"ח. 

 קבלות. 3

גם אחרים  וכדרכו –לימים אלה מתוך שמחה וט"ל  ות"ח על בואו לכאן
 ומתוך הרחבה בכל. יַשַמח

 

 פא

 ]סביבות יום הבהיר י"א ניסן, תשל"ב[ 

פרטי על דוחו"ת שנתקבלו בימים הסמוכים ליום הבהיר י"א  -מענה כללי
 נדפס לעיל(:  –ניסן )מצילום כתי"ק 

 ת"ח ת"ח על הבשו"ט. 

 כן יבש"ט מההוספה בכ"ז ובכיו"ב, 
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ונזכה כולנו בתכ"י להתבשר בקרוב ממש ע"י קול מבשר מבשר ואומר: 

לדוד ולזרעו    אומץ ישעך בא קול דודי הנה זה בא כו' ישועות לעם עולם
 עד עולם.

 

 למסור הנ"ל לכאו"א ששלחו דו"ח. 

 

 פב

 ]י"ב ניסן, תשל"ב[ 

 מענה לאחת מנשות אנ"ש שכתבה:

"אין צוזאמענהאנג מיט יא ניסן, האב איך באשלאסן אנפאנגען צו טאן  
 אין איינעם פון דעם רבי'נס שליט"א ענינים. 

אדער פארן פון צייט צו צייט אין די ערי השדה בנוגע צו די ענינים פון נשי  
ווי דער רבי שליט"א האט פארגעלייגט מיט יארן צוריק )לויט    –חב"ד  

 ווי מיר געדיינקט זיך(.

אדער צו פאראינטערסירן זיך מיט די מיידלאך וועלכע זיינען געקומען  
 ים צו לערנען א.ד.ג.לעצטנס פון רוסלאנד, מאכן מיט זיי שיעור

לעצטנס   זיינען  וועלכע  משפחות  די  מיט  זיך  אינטערסירן  צו  אדער 
 געקומען, צו העלפן זיי אין מאטריעלן זין. 

 אדער טאן עפעס אן אנדער ענין, לויט ווי דער רבי שליט"א וועט אנווייזן. 

איך פרעג דעם רבי'ן שליט"א אין וועלכן ענין איז מער כדאי איך זאל זיך  
 אפגעבן. און בעט דעם רבי'נס שליט"א ברכה אויף הצלחה". 

קובץ ועד חיילי בית דוד    –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
 (:14שמח"ת תשע"ז ע' -שמע"צ

 בענין שלבה חפץ יותר 

 .ואדרבאמספיק זמן לכהנ"ל ואין סתירה מזל"ז  –ובכלל 

 ח
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 פג

 ]לפני חג הפסח, תשל"ב[ 

שכתב   השלוחים  לא'  שליט"א    –מענה  אדמו"ר  כ"ק  לדברי  בהמשך 
"בהתאם   מוסדות":  "ע"א  ייסוד  ע"ד  ניסן  י"א  יום הבהיר  בהתועדות 
להדו"ח שלי הנני לשאול דעתו והסכמתו הק': א( באם לקנות חב"ד האוז  
ב . . אצל ההאיי סקול. ב( אצל הקאלידזש חוץ לעיר. ג( בשני המקומות.  

ט מזומן והשאר לזקוף במארטגאדש. גם הנני לשאול  ולשלם כעת רק מע 
אם יכול אני להתחיל ליצא בקאמפיין עבור מעות" )מהעתקה. המענה  
 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(: 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את כללות השאלות, וכתב:

 שייך להמל"ח כידוע לו מכבר

 [.צא, קיזמענות  ]וראה לקמן

 

 פד

 ]לפני חג הפסח, תשל"ב[ 

ישיבת תו"ת מאריסטאון על דו"ח ע"ד פעילות "מבצע   מענה לתלמידי 
ר'   לראשונה באדיבות  בזה  )מהעתקה. המענה מתפרסם  מצה שמורה" 

 יוסף יצחק שי' גראסבוים וזכות הרבים תלוי' בו(: 

ויתברכו  וכו'  טוב  המשך  שיהא  ויה"ר  הבשו"ט.  על  ת"ח  ות"ח  נת' 
 נ"ל בחה"פ כו"שכה

 להחזיר כל המצו"ב.

 

 פה

 ]כ"ה ניסן, תשל"ב[ 

תשורה סימפסון    –מענה לא' בקשר למקום לימודי בנו )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ז ע' שפז(:-. אגרות14ר"ח כסלו תשע"ז ע' 

1  )congratulations    כאלו נפש  בתכונות  בבן שי'  על שזיכם השי"ת 
 שיש לו.
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גיסא  2 לאידך  לבנ"א שסביבו    –(  זהירות    –  וכו'יחסו הטוב  מכריחה 

 . וכו'יתרה בנוגע לביה"ס בו ילמוד, אופי תלמידי ביה"ס זה 

  – בהקאלעדזעס בארצה"ב, באה"ק ובכ"מ הידועים    –ובידעי הנעשה  
עכ"פ עד שתשתנה    – קאלעדז  שבנם שי' ילמוד ב  כלללדעתי אין כדאי  

 האוירה בהם באופן יסודי. ומובן שא"א לי לקחת ע"ע אחריות רבה כזו. 

 

 פו 

 ]ניסן, תשל"ב[ 

יוסף אייזנבך בקשר לספריו   חנני'  ובני    –מענה לר'  ספר "נשיאי חב"ד 
 – דורם", וספר "מחנה יוסף" עמ"ס פסחים 

 קודש חכ"ז ע' שצ.-נדפס באגרות

 

 פז

 ]לאחר אדר"ח אייר, תשל"ב[ 

ה"תוכן   את  שהכניסו  המרכזית  חב"ד"  אגודת  "צעירי  להנהלת  מענה 
קצר" מהמדובר בהתועדות אדר"ח אייר. בין השאר הופיע בו המדובר  

הנד המחאה  ע"ד  הרבנים  בהתועדות,  על  שהופעלו  הלחצים  עבור  רשת 
)חברי מועצת הרבנות הראשית(, לחזור בהם מהפסק שלהם שעל נציגי  
המפד"ל להתפטר מהממשלה במדה ולא יתוקן חוק "מיהו יהודי" )"בית  

 קודש חכ"ז ע' תטו(:-אגרות. 40ע'   81משיח" גליון 

)אלא  כיון שהאיגוד מתעסק מכבר בכהנ"ל אין כדאי להכפיל הענין כו'  
 שיכולים להציעם שישלחו גם לפ' ופ' כו'( 

 להחזיר המצו"ב.
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 פח

 ]ב' אייר, תשל"ב[ 

מענה לר' יהושע יחזקאל סופר על שאלתו ע"ד קניית דירה )"התקשרות"  
 קודש חכ"ז ע' שצב(: -. אגרות 10גליון כו ע' 

אדמו"ר   כ"ק  כתב  זה",  על  מסכמת  תחי'  "שאשתו  שכתב  מה  על 
 שליט"א: 

 לרכוש את הדירה. עפ"ז 

 אזכיר עה"צ. 

 

 פט

 ]ב' אייר, תשל"ב[ 

ע"ד   ההודעה  על  המרכזית  חב"ד"  אגודת  "צעירי  להנהלת  מענה 
ההחלטות שנתקבלו בהתועדות חברי צאגו"ח שנערכה במוצש"ק תזו"מ  

 שצג. והעתקה(:-קודש חכ"ז ע' שצב-אור לב' אייר )אגרות

 אזכיר עה"צ שיהי' בהצלחה רבה.

, כמובן ופשוט. ועפ"ז  הבפו"מהתכלית דכל הנ"ל הוא  – עיקרית הערה 
ג"כ פשוט שצ"ל ההחלטה לא רק שמחליטים החלטות פ' ופ', כ"א וזהו  

שזהו ע"מ לקיימן בפו"מ, און דאס מיינט מען עם און זיך אליין   העיקר
זאגן    –בפשיטות   מוסר  בתור  וכדבר צווייטן  אולא  אליין,  טאן  נאר   ,

שהו עד  )כ"כ  עושין  והיו(  המשנה  שהחליטו  מה  )בערך  הרבה  א( 
 אומרים.

יובא   שהנ"ל  ע"ז    –  בפו"מ ובכדי  ממונה  ועד  יתאסף  בחודש  אחת 
 )ולא קבלת תירוצים "טובים"(. מהבפו"מ"לגבות" דו"ח 

 אותו. מסייעיןבכהנ"ל: הבא לטהר  והובטחנו

 [. צ, צט]וראה לקמן מענות 
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 צ

 ]לאחר ב' אייר, תשל"ב[ 

שהכניסו   המרכזית  חב"ד"  אגודת  "צעירי  להנהלת  בהמשך    – מענה 
טופס "שאלון" שהכינו לשלוח לחברי    –(  פטלהמענה שקיבלו )לעיל מענה  

תשורה בעלינאוו    – צאגו"ח ע"ד ביצוע ההחלטות בפו"מ )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ז ע' שצב(:- . אגרות6ד' תמוז תשנ"ח ע' 

 ויה"ר שיביא כ"ז לידי מעשה

 

 צא

 אייר, תשל"ב[  ]ה'

מענה לא' השלוחים שכתב: "קודם חהפ"ס כתבתי שרצוני לפתוח חב"ד  
האוז אצל הקאלידזש . . שזהו יהי' מוסד הא' שברצוני לפתוח ע"ח הע"א  

[. ועתה הנני לשאול דעתו והסכמתו ע"ז, וגם  פגמוסדות ]ראה לעיל מענה  
לראשונה   בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  להצלחה"  הק'  ברכתו 

 בות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(: באדי

צריך עיון אם הזמן מוכשר שם למוסדות חדשים כל הזמן שלא נשקט  
 וכו' הטומל ע"ד החובות מהישנים 

 אזכיר עה"צ. 

 

 צב

 ז' אייר, תשל"ב[ ועש"ק אחו"ק, ]

 (: 78מענה לזוג צעיר )תשורה לו אסחה"ש תשפ"א ע' 

לימודי'  1] את  תסיים  האשה  האם  שאלו  במכתבם  התואר,  [  לקבלת 
 שיצריכו נסיעה ממקום למקום.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

בלי אפשר  נרחבת([    extensive traveling]  באם   טוב )נסיעה 
[to complete her degree  .])לסיים את התואר שלה( 

[ במכתבם ביקשו ברכה לנסיעתם לחתונה, ולחזרתם לכפר חב"ד שם  2]
 מתגוררים. 
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 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 נכון במאד ויהא כ"ז בשטומו"צ בכל.

 

 צג

 ]ט"ז אייר, תשל"ב[ 

ע'   קד  גליון  )"התקשרות"  מכתבו  על  ציק  זעליג  זמרוני  לר'  .  11מענה 
 קודש חכ"ז ע' תה(: -אגרות

לא להפסיק את עבודתו בישיבת אדרת    –באם יש אפשרות להמשיך  
 בשנה"ל.

 אזכיר עה"צ לתוכן מכ' המצו"ב. 

 חת"ת.

 

 צד

 אייר, תשל"ב[ ]י"ט 

מענה לר' דניאל אליעזר ליפא קורצווייל על מכתבו בו פירט עשר הצעות  
. תשורה וילהלם י"ד סיון  360במה להתעסק )ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע'  

 (: 41תשע"ג ע'  

השלישית   ההצעה  את  סימן  שליט"א  אדמו"ר  מזכיר    – כ"ק  להיות 
 "צעירי אגודת חב"ד" סניף נחלת הר חב"ד, וכתב:

 לה ויהא בשטומו"צ, אזכיר עה"צ.יקב

 

 צה 

 ]כ"ג אייר, תשל"ב[ 

מענה לר' שלום דובער אלפרוביץ על מכתבו בצירוף רשימותיו. בין השאר  
נכתב ברשימותיו: "פרטים מיוחדים מדמותו הרם, של החסיד המשפיע,  
הרב ר' . . כפי שזוכר אני אותו, הי' חסיד מושלם, משכיל, ועובד עבודת  
ה', ובאמונה שלמה, בכל שבעת נשיאי חב"ד, שידע טוב טעמם, של כל 

ם, והי' קשור אתם, בכל לבו ונפשו. והי' מאיר אצלו גילוי אלקות,  הנשיאי
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של   הידיעות  פי  על  והתבונן,  חכם,  ולבו,  שמוחו  מה  מכל  במוחש, 
איך   החסידים,  ובכל  חב"ד,  בנשיאי  החיים,  עץ  את  וראה,  החסידות, 
שמקושרים בעץ החיים. והראה, ולימד, לכל תלמידיו המושפעים ממנו,  

ל בה,  ילכו  הדרך  אדמו"ר  את  הנשיא,  הוא  חיים,  בהעץ  קשור  היות 
, לפני ביאת המשיח, הקשורה  האחרוןשליט"א. ולהאמין, שזהו הקשר  

בהבעש"ט, ושהוא, מוכרח, להוליך אותנו, בקרוב ממש, לארצנו הק'. כל  
לבושיו של מחשבה דבור ומעשה, וכן כל כחותיו, היו ממולאים, באור  

 " )מהעתקת המזכיר(:אלקי, ע"י זכוך נפשו, בתורת החסידות

 ת"ח על הבשו"ט כן יבש"ט גם לעת"ל.

 שייך למערכת דכאו"א, –האם להדפיס המצו"ב במכ"ע דחב"ד 

( בחלקן אינן 2( גדולות בהגזמה  1  –לכתבו ע"ד התכונות דמשפיע וכו'  
 שייכות לענין ההשפעה.

 

 צו

 ]לפני ש"פ במדבר, ער"ח סיון, תשל"ב[ 

וואלדמאן בקשר להפרש"י שיתבאר בעת התועדות ש"פ  מענה לר' יוסף  
 במדבר )מהעתקה(:

 וכו' שעומד על זה הראב"ע    –פי' רש"י בסדר מנין בני ישראל    איןלמה  
 שאינו מובן על פי' פשוט. וגם אינו על פי סדר הדגלים וכו'. 

 

 צז

 ]ד' סיון, תשל"ב[ 

 מענה לר' אפרים וואלף שכתב:

מר   אצל  היום  ר"צ  "היינו  סלונים,  משה  )ר'  רמלה  רה"ע  אבוחצירה 
עוד   ביה"ס, שאמר שבכל לבו מסכים לבנות  ואני( לשיחה ע"ד  הרטמן 

 בי"ס ברמלה, והוא יהיה עבורנו. 

אמר גלויות שהוא דורש טובת עצמו ומפלגתו, ואם התחייבותנו באופן  
בטוח ביותר שיצביעו עבורו בבחירות העירוניות, ואם יפעלו שהגרוזינים  

מלה יקחו פנקסי מפד"ל ולא של ההסתדרות, אזי יעשה הכל לבניית  בר
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מנהל   עם  מלא,  לבי"ס  וכו'  התשלומים  ויבצע  ההלוואות  יקח  ביה"ס, 

 ומורים וכו' וכו'.

  100קולות, ולפועאגו"י    100הוא הדגיש שבבחירות הקודמות היו לאגו"י  
רו לו  קולות, וזה בזבוז קולות בלבד, ורק הפסיד עי"ז מנדט נוסף שחס

 קולות בודדים להשיגו. 

עושים   אנו  אין  אם  שהרי  מכבר,  מסכימים  היינו  המפד"ל  פנקסי  על 
 מסגרת נפרדת אין עלינו חובה לדאוג לפועלי אגו"י. 

כיצד   הוראה  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  לקבל  נוכל  אם  מבקשים  הרינו 
 עלינו לנהוג בנדון". 

-. אגרות 325,  318מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )ס' "ימי תמימים" ח"ה ע'  
 ודש חכ"ז ע' תכח(: ק

עסק   לפרסם  הנ"ל  מטובת  בהנ"ל,  פקפוקים  כל  היו  לא  באם  אפילו 
 חבילה זו והתוצאות מובנות.

שם   שנמצאים  במקום  חב"ד"  ל"השגי  ואבוי  בשנים,    עשיריותואוי 
 שמציעים להם כהנ"ל.

 ב. קס"ד לקבל ההצעה. וק"ל.

 

 צח

 ]לאחר ליל ערב חג השבועות, תשל"ב[ 

שהקדימו  מע בשעה  ד"ה  במאמר  בהמדובר  שאלתם  על  להמניחים  נה 
בו נת' בענין "כל הגבוה יותר    –שנאמר בהתועדות ליל ערב חג השבועות  

יורד למטה יותר", וכמשל נפילת חומה שהאבנים בראש החומה נופלים  
יותר.   למטה  יורדות  יותר  הגבוהות  הניצוצות  וכמו"כ  יותר,  למרחק 

משל שכ"ה המציאות, אבל מהו הטעם על זה  ושאלו, שאמנם רואים מה
)תשורה   יותר  למטה  יורדות  יותר  הגבוהות  שהניצוצות  כן,  הוא  ולמה 

 (:20העכט כ"ט אדר תשס"ב ע' 

דווקא מצד גדלותן וכו' ציען זיי זיך למקום דירתו ית' ונתאווה שתהי' 
 בתחתונים דווקא שאין תחתון למטה הימנו.
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 צט

 השבועות, תשל"ב[ ]ה' סיון, ערב חג 

שכתבו   המרכזית  חב"ד"  אגודת  "צעירי  להנהלת  בקשר   –מענה 
בפו"מ,   ההחלטות  ביצוע  ע"ד  צאגו"ח  לחברי  ששלחו  ל"שאלונים" 

(: "מוסג"פ השאלון  פטבהמשך למענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )לעיל מענה  
ויעזור השי"ת שתהי' התחלה טובה שיבא כ"ז לידי   הראשון שנתקבל, 
מעשה ושנזכה לגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א" )מצילום כתי"ק  

לעיל. המענ  – בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר  נדפס  ה מתפרסם 
 "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 ראיתי ות"ח. 

 להחזיר המצו"ב.

 

 ק

 ]ט' סיון, תשל"ב[ 

 – מענה לשאלה בקשר לריקודי תערובת בשמחת נישואין 

 קודש חכ"ז ע' תכ.-נדפס באגרות

 

 קא

 ]ט"ו סיון, תשל"ב[ 

 (: 225" ע'  Mr. Manchesterמכתבו )ס' "מענה לר' שניאור זלמן יפה על 

 מהיר

א( בנוגע להיומן: קראתיו ות"ח עוה"פ. ולהעיר שצודק חתנו הרב הר"ש 
לו   ביומנו    –שי'  עכ"פ    –כמש"כ  שיעתיק  כדאי  התועדות,  כשמתאר 

 נקודה אחת מהמדובר בה. 

בכלל צודק, כמובן. אלא   –ב( בנוגע לדבר עוה"פ פא"פ טרם נסעו עתה  
מגרוזיא, בוכארא, וכו' שחיכו להזדמנות זו   כו"כאים כאן  שבאם כן נמצ

בשנים, אין ביכולתם לבוא לכאן בעתיד הקרוב אינם רגילים    עשיריות
 שבועות כמהבכתיבה אלי נמצאים בכאן  
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  – ולדבר פא"פ בחדרי יותר מפעם אחת    –ובאם למלאות דבר טוב הנ"ל  

זמן  כו"כ  ואז תארך "היחידות"  דין קדימה,  בודאי הוא יאמר שלהם 
 וכו'. וק"ל. 

 

 קב

 ]ח"י סיון, תשל"ב[ 

 – מענה לבני זוג שבביתם לא שרר שלום בית 

 קודש חכ"ז ע' תכב. -נדפס באגרות

 

 קג

 ]כ"ב סיון, תשל"ב[ 

מענה לר' דוד קרץ על מכתבו בקשר ליום הולדתו י"ב סיון )מהעתקת  
המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות משפחת הנמען וזכות  

 הרבים תלוי' בהם(:

 מנהגי יום הולדת. ת"ח על הבשו"ט כן יבש"ט תכה"י. אזכיר עה"צ. 

 

 קד

 ]כ"ד סיון, תשל"ב[ 

מענה להנהלת "צעירי אגודת חב"ד" המרכזית שכתבו: "הדינער השנתי  
בהצלחה ניכרת. השתתפו    לטובת צאגו"ח ובית מחנה ישראל עבר בעז"ה

שליט"א    220-כ אדמו"ר  כ"ק  ברכת  מבקשים  והננו   .  . ואשה  איש 
מתפרסם   המענה  )מהעתקה.  בהצלחה"  וההמשך  התוצאות  שתהיינה 
בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי'  

 בהם(:

 ( נת' ות"ח.1)

 אזכיר עה"צ 
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 קה

 ]כ"ה סיון, תשל"ב[ 

חי  לר'  אלול  מענה  י"א  מטוסוב  )תשורה  מכתבו  על  זלצמן  דובער  ים 
 (: 9תשע"ו ע' 

 אינו ענין כלל.  –שיסע לכאן עתה ויחזור לאה"ק ויבוא עוה"פ לתשרי 

יברר אצל    –למצוא בשבילו משרת חזנות לר"ה כו' שלא בפניו    ַהאפשר
 ידידיו כאן )שדיבר עמהם עד"ז או כיו"ב(.

אזי אין לסמוך ע"ז. ויברר אצלם כמה זמן לפני    –באם ספק )אצלם( בזה  
בנוגע למכירת    –שיספיק למצוא משרה. וכן עד"ז    –ר"ה עליו לבוא לכאן  

התקליטים. שיבוא לכאן לפרסם ע"ד התקליטים קודם שיתקבלו כאן  
 אינו ענין  –

שבכלל   הנסיעה   –אף  בהוצאות  מכאן  שמשתתפים  התקופה  נגמרה 
הראשונה   בפעם  שע"ד    –לכאן  כיון  שי',  וילדיהם  לזוג'  שייך  זה  אין 

ת'   נסיעת  אבל  כאן.  בהיותו  נדבר  כאן  הנהלת    –ביקורם  ברשיון  צ"ל 
 ביה"ס החבד"י בו לומדים. 

 אזכיר עה"צ להצלחת הנ"ל.

 

 קו

 ]אדר"ח תמוז, תשל"ב[ 

להנהלת   בענין  מענה  מכתבם  על  עיה"ק  בירושלים  חב"ד  מוסדות 
מסויים, בו כתבו ש"אינם יודעים מה לעשות" )ס' "ימי תמימים" ח"ה ע'  

344:) 

 פשוט שבכל כיו"ב צ"ל ההחלטה על אתר ולא מעבר לים.
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 קז

 ]ז' תמוז, תשל"ב[ 

 (: 351מענה לר' משה שלמה סלונים על מכתבו )ס' "ימי תמימים" ח"ה ע'  

 ענה לחיוב, וכתב:   –[ על ענין מסויים שכתב 1]

באם יעשו זה באופן מסודר ובמרץ, ולא לערב בתערוכה שאי"ז מתאים  
 לשני הצדדים 

 [ על ענין מסויים שכתב, כתב:2]

 להחליט על אתר איזה סוג פעולות

 [ על כללות המכתב, כתב: 3]

 אזכיר עה"צ 

 

 קח

 ]ז' תמוז, תשל"ב[ 

 וואלף שכתב:מענה לר' אפרים 

"היום נפגשתי עם ד"ר ]צבי[ צאצקעס, ודיברנו ע"ד הצעתו בדבר עריכת  
ע"י   כזו, ומכשירים הובאו  בצורה  וסיפר שכבר ערך  למבוגרים,  ברי"מ 
אחות מבי"ח. לדעתו אפשר לשכור חדר ולרכוש מכשירים, וכן צריך הוא  

ע  לעמוד בקשר עם רב שייעץ לו במקרה שאין ברורה דת האם, או שידו
שאינה יהודיה. והברירה היא או לפתוח מרפאה קטנה לשם זה )ואומר  
שכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו שיפתח מרפאה בכלל( או רק לשכור חדר  

 אצל משפחה ששם יוכל הנימול להשאר אחר הברי"מ לקבל טיפולים.

האביזרים   כל  עם  לשמה  הראויה  מרפאה  להקים  אם  היא  הברירה 
אים לבקורות וכו', או רק לשכור חדר לשם  והציוד וראויה לביקור רופ 

ביצוע הברי"מ )ואז הבעיה היא גם כיצד יתיחס לכך משרד הבריאות(.  
בין כך ובין כך יצטרכו לשכור אצל משפחה חדר לשהיה אחר הברי"מ,  

 ושהם יטפלו בו וכו'. 

ואנו שואלים דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א אם עלינו להכניס עצמנו לעניין  
 הדתות, הקליטה והבריאות וכו'".  זה הכרוך במשרד
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 (:352, 345-346מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )ס' "ימי תמימים" ח"ה ע' 

הצעתי  הדתות.  שר  בעניני  ישירה  בהתערבות  שהרי"ז  ענין,  אינו 
להנ"ל: היתה על דבר ארגון, פתיחת קליניקה בנחלת הר חב"ד, באם  

ז  שלדעתי  וכיון  כדבעי  וכו'  וינהל  זה  שמארגן  מי  ביותר  יש  נחוץ  ה 
אשתתף בחלק דההוצאות וכו'. ואבקש שיעזרו במציאת מקום מתאים 

 בנחלה וכו'.

 

 קט

 ]י"ג תמוז, תשל"ב[ 

בקשר   מכתבם  על  עיה"ק  בירושלים  חב"ד  מוסדות  להנהלת  מענה 
שאת האוכל מקבלים מהעירי', ונתעוררה אצלם    – להמסעדה שברשותם  

מסויים   חוג  לחץ  בעקבות  בדבר,  שינוי  על  וחושבים  להחמיר  סברא 
. "התקשרות" גליון רכג ע'  355והצעותיהם )ס' "ימי תמימים" ח"ה ע'  

12:) 

 כתב: –[ על תיבת "מסעדה" 1]

 הרי זה כבר כמה וכמה זמן, ופשוט שאין לשנות.

 גמרי ולפלא הכי גדול הספק בדבר.ל מושלל –כללות ההצעה 

ואשר  2] ההנהלה,  שנתעוררו אצל  לחיוב  ע"ד הצדדים  על מה שכתבו   ]
 כתב:  –דנים בקבלת הצעות החוג האמור 

 התמימות שלהם, האומנם עד כל כך מגיעה? 

 

 קי

 ]י"ד תמוז, תשל"ב[ 

בית   לבניית  בקשר  ניסן(  ח'  )מיום  מכתבו  על  וואלף  אפרים  לר'  מענה 
.  357"צמח צדק" בירושלים עיה"ק )ס' "ימי תמימים" ח"ה ע'  הכנסת  

 קודש חכ"ז ע' תנב(: -אגרות

ועד    הכי גדולהלעשות הדרוש כעצת מומחים שעל אתר, אבל בזריזות  
 מתי?!
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 קיא 

 ]ט"ז תמוז, תשל"ב[ 

דין   "גדר  בענין  שלו  קונטרס  שהכניס  ריבקין  דובער  משה  להרב  מענה 
 – המעילה בפרה אדומה ובמעות תרומת הלשכה" 

 קודש חכ"ז ע' תסג.-נדפס באגרות

 

 קיב

 ]כ"א תמוז, תשל"ב[ 

מענה לר' מנחם בן ציון וילהלם על מכתבו בו שאל ע"ד: )א( מקום חינוך  
הילדים; )ב( ענין בריאותי, וע"ד עשיית סגולות בקשר לכך. למכתבו צירף  

 – "מדרש תנחומא" 

 קודש חכ"ז ע' תסג.-נדפס באגרות

 

 קיג

 ]כ"א תמוז, תשל"ב[ 

לאחר  בקשר לזה שזוגתו, לאחר ששנתיים    –מענה לא' מאנ"ש על מכתבו  
החתונה לא נתברכו בזחו"ק, כתבה לכ"ק אדמו"ר שליט"א שמקבלת על  
עצמה שאם יתן לה השם זחו"ק תקדישנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א לאחר  

בקשר למלאת ג' שנים    –ג' שנים, כמו אצל שמואל הנביא. במכתבו שאל  
)ס' "היכל מנחם"   יסעו לחצרות קדשנו בקשר לזה  להולדת הבן, האם 

 קודש חכ"ז ע' תסד(:- . אגרותקל-ח"ג ע' קכט

 מאה"ק ת"ו, עכ"פ לע"ע. לא לנסוע

תכט(;  -קודש שם ע' תכח -]וראה גם מכתב אדר"ח תמוז תשל"ב )אגרות 
 קודש שם ע' תסה([. -מכתב כ"ה תמוז תשל"ב )אגרות
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 קיד

 ]כ"ז תמוז, תשל"ב[ 

מענה לר' דוד קרץ ששאל האם להכנס ל"קורס" מסויים אלי' נשלח ע"י  
הנהלת "רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" )מהעתקת המזכיר. המענה  
תלוי'   הרבים  וזכות  הנמען  משפחת  באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם 

 בהם(:

 וכן יעשה. אזכיר עה"צ.

 

 קטו

 ]תמוז, תשל"ב[ 

מענה לר' זלמן יהודה דייטש על מכתבו בעניני עסקיו, בו כתב שעד עתה  
עסקים, וכעת הם חושבים למכור גם בעבור  מכרו רק בסיטונאות לאנשי 

 (: 115קונים בודדים )ס' "ויהי איש מצליח" ע' 

הסיטוניים   לפעמים  כי  הדבר,  נכון  למכירה,  סתירה  בזה  אין  באם 
 מערערים ע"ז. אזכיר על הציון. 

 

 קטז

 ]תמוז, תשל"ב[ 

תו"ת   בישיבת  להשאר  האם  ששאל  גארדאן  יצחק  יוסף  להת'  מענה 
חד במשך  כתב  מאריסטאון  במכתבו  ל"קעמפ".  ללכת  או  הקייץ,  שי 

שההנהלה רוצה שישאר בישיבה למשך חדשי הקייץ כיון שלומד בטוב,  
שליחותו   עבור  ניסיון  לצבור  בכדי  ל"קעמפ"  ללכת  רוצה  מצדו  אבל 

 (:14בעתיד )תשורה גארדאן י"ב כסלו תשפ"ב ע'  

 אחר כך כל הטעמים לההנהלה ויעשה כהוראתם  עוד הפעםיבאר 
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 קיז 

 ]שלהי תמוז, תשל"ב[ 

מענה לא' השלוחים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות  
 א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(: 

המוסדות[  1] ב]א'  לכאו'  הנה  שלי,  להדו"ח  "בהתאם  כתב:  במכתבו   ]
כמעט שא"א לי להתעסק מבלי שיתעורר שערורי', כי כל מה שאני עושה  

מע למוטב  או  לטב  כ"ק  הן  דעת  הי'  הנה  חדשים,  ענינים  להתחיל  ורר 
[, והמצב עדיין כמעט לא נשתנה.  צא  שכעת אין כדאי ]ראה לעיל מענה

והענינים שאני מתעסק בהם עכשיו ג"כ קשה, כי ישנם הוצאות, ולקבץ  
מעות בלי דבר ממשי להראות קשה. ולכן הנני לשאול דעת ק' באם מ"מ 

 להמשיך כעכשיו או לשנות". 

 דמו"ר שליט"א:מענה כ"ק א

 יתייעץ עם ידידים ועם המל"ח והשם יצליחו 

 [ על כללות המכתב, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:2]

 אזכיר עה"צ לכל הנ"ל 

 

 קיח 

 ג' מנ"א, תשל"ב[ ועש"ק דברים, ]

ר' אפרים וואלף,    –מענה להנהלת ישיבת "תורת אמת" בירושלים עיה"ק  
על מכתבם בו כתבו   –ר' שמואל הלוי חפר, ור' אברהם חנוך גליצנשטיין 

  – שזקוקים למאתיים אלף לירות בכדי לסיים את הבני' )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ז ע' תסו(: - . אגרות77ס' "אוצרות" ע'  

 בתור יוצא מן הכלל 

 ובאם יוגמר כהנ"ל עד ליא"נ תשל"ג 

 לסדר המענקים לע"א מוסדותיכניסו הנ"ל 

 תיכף לקבלת אישור מכל הג'  –ועוד זאת שישלחו 

זה    שכל ובעיקר לשתהי'    – החותמים במכ'  פעילות  אחראים לכהנ"ל 
 בנוגע להכנסות וכו':  כדבעי ממשית

 בההוצאות השתתפות 10%מאה אלף ל"י ע"ח ה  
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 עד שיקבלו מענקים הנ"ל וההכנסות – הלואה מאה אלף ל"י 

 תר מלשנה.אבל לא יו

 

 קיט

 ]ה' מנ"א, תשל"ב[ 

מענה לא' מאנ"ש שכתב דו"ח ע"ד התועדויות שנערכו, וכן כתב ע"ד ענין  
 – בריאותי 

 קודש חכ"ז ע' תע.-נדפס באגרות

 

 ועשרים מאה 

 ]ז' מנ"א, תשל"ב[ 

)אגרות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  בכתי"ק  ע'  -"צעטל"  חכ"ז  קודש 
 תעב. והעתקה(: 

בשבת נחמו, כיון שענינו נחמה על    –לדבר בבהכנ"ס בת"ב )באם א"א  
יהודים,  בתור  כהלכה  גיור שלא  ע"י  ר"ל  גויים  שהכנסת  עניני ת"ב( 

ענין ת"ב   זכרון  ביהמ"ק( מדגישה  )בדוגמת  גוי קדוש  כניסת    –שהם 
 גויים לביהמ"ק כפשוטו

 ולכן כו' מכאו"א מביהכנ"ס מברק:

 גיור כהלכה( לראש הממשלה שצ"ל 1

לאלו  2 כן(  רק   שהצביעו  או  לכולם,  האם  בעצמו  יבחר  ביהכנ"ס  )כל 
 לאחדים( עידוד וכו'

 מברק עידוד –( להרב אונטרמן שי' 3

 שבת"ב נדבר כו' ונשלח כו'.  פרסוםשיהי' אח"כ במכ"ע 

המערבי   כותל  אפשר    –ע"י  דט"ב:    –באם  שעות  כ"ד  בכל  משמרות 
 בט"ב, כמובן. המותריםבלימוד התורה ואמירת תהילים 

 בכדי שלא יזיק לבריאות המתענים  –שיתחלפו משך שעות אחדות 

 בפ"ע
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בצדקה  ושבי'  תפדה  במשפט  ציון  עפמש"נ  וצדקה  תורה  טוב:  מה 

 כמדובר אשתקד.

ל דולר  ]ביום תשעה באב לאחר חצות חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א שטר ש
)אגרות תשל"ב  אב  מנחם  ז'  מכתב  תע -בצירוף  ע'  חכ"ז    – תעב(  -קודש 

 לכאו"א מאלו שהלכו לדבר בבתי הכנסת[. 

 

 קכא

 ]לאחר תשעה באב, תשל"ב[ 

המל"ח   בשליחות  שנסעו  לתמימים  דולר    –מענה  של  שטר  קיבלו  ולא 
שחילק כ"ק אדמו"ר שליט"א בתשעה באב לכאו"א מאלו שהלכו לדבר  

"כפר חב"ד" גליון    – בבתי הכנסת בענין "מיהו יהודי" )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ז ע' תפא(: -. אגרות22ע'  297

 להשלוחים שליט"א שטענו למה נגרע )בקשר להשקל דת"ב וכו'(: 

 )יומא פ"ז מ"ב(: הרואה כו' אינו רואה כו'. א( הנ"ל הוא ע"ד מחז"ל  

 שני שקלים. – כפלייםב( אדרבא בהשליחות 

 

 קכב

 ]יו"ד מנ"א, תשל"ב[ 

הפנויים   הדונמים  לארבעת  בקשר  מכתבו  על  וואלף  אפרים  לר'  מענה 
בנחלת הר חב"ד, שסבורים שצ"ל בבעלות של חב"ד )ס' "ימי תמימים"  

 (: 373ח"ה ע' 

יבנו אכן שם( לא תהיה נפרדת מבעלות חב"ד, פשוט שצ"ל כך )וכן אם  
לקבל   להכריחם  אין  אבל  למוסדות חב"ד הקיימים  יזיק  ובאופן שלא 

 מרות מאיזה מוסד. 
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 קכג

 ]יו"ד מנ"א, תשל"ב[ 

בקשר למחנה קייץ    – מענה לר' שלום דובער מאצקין על מכתבו והמצורף  
 (:13"גן ישראל" מאנטרעאל )תשורה מאצקין ט"ו בשבט תשע"ד ע' 

 נת' ות"ח ויה"ר שיהא המשך ומוצלח לכהנ"ל. 

 אזכיר עה"צ. 

 

 קכד

 מנ"א, תשל"ב[ ]לאחר ט"ו 

ט"ו   )בתאריך  מאסיפתם  פרוטוקול  על  מוסדות  כמה  להנהלת  מענה 
מאוחדת" לטובת המוסדות  מנ"א( בה הוחלט לצאת בקריאה ל"מגבית  

 (: 13הסובלים מגירעון גדול )"התקשרות" גליון רכג ע' 

מה שאינו    ביותרהן חלשות    – ]. .[  שב]. .[  הפעילות להכנסה דכל מוסדות  
 ( כלל וכלל)מלבד אותן שאין דורשות יזמה בפעולות  בכלל

 חבל על הוצאת הבולים.  – באם גם תתנהל כך 

  – ]. .[  עכ"פ כשאר מוסדות שב  ובמרץבזה    שיעשה בפועל באם ישנו מי  
 . ויצליחכדאי ונכון העניין 

 

 קכה

 ]מנ"א, תשל"ב[ 

מענה לר' שניאור זלמן גורארי' בקשר להדפסת השיחות )ס' "בכל ביתי  
 . קובץ "יומן המשב"ק" גליון יג ע' לא(:339נאמן הוא" ע' 

מאנ"ש שי' וואס זיי "פעלט עס", מפריע לשינה    2אולי ירשום שמות  
 )בגו"ר(

)ז"א   באיכותוהן  הן בכמותשמזמן לזמן מתגדלת השינה  –הנראה לכל 
שאז נעורים    –היפוך מכתבו( ומעשה רב בכל התועדות )לבד כשבא א"י 

 לראות איך מתנענע וכו'( 

 להעיר:
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מהנדפסים   חשוב  במחסן  1חלק  מונח  לכתובת  2(  נשלח  )שכנראה  ( 

 נלקחו מספר התלפונים וכו'( ובמילא מובנות התוצאות וכו' כנ"ל.

 

 קכו

 ]מנ"א, תשל"ב[ 

מענה לר' שניאור זלמן גורארי' על מכתבו בקשר לחיזוק השכונה )קובץ  
 "יומן המשב"ק" גליון יג ע' לב(:

יגעת ומצאת. וכיון שאין ה"מצאת", הרי    – בכלל הובטחנו בכל כיו"ב  
 ודאי שאין ה"יגעת". 

  – שכונות    כו"כמסייעת )ונוגע להמצב בעוד    הרביםועוד בנדו"ד שזכות  
מצטרפת(   זכותם  לפעולה   ודאי  –וגם  כ"א  ביגיעה,  כלל  צורך  שאין 

מתוך שימת לב, ול"ד הצלה לאחר    –( ע"ד הרגיל )וכמובן  בפועל)כמובן  
 שכבר נגמרה מכירה כו'(.

דע"ע   הפעולות  וכו'   –וע"פ השמועה  וארעיש  שיודיעוני  כשמאיימים 
 ולאחרי שכבר א"א להשתמט וכו'. וד"ל. 

שלא ימכרו המאפי' דפת ישראל? שיעתיקו    –  בפועל לדוגמא: מה נעשה  
 ? ]. .[לכאן במסגרת 

המגבית מעת  ד"חברה"  ההון  )לפני    להגדיל  כמדומני(?    ג'הא'  שנים 
 ועוד. 

 אזכיר עה"צ. 

 

 קכז

 ]שלהי מנ"א, תשל"ב[

.  12מענה לר' שלום אהרן הלוי בלאנק )תשורה בלאנק ו' אלול תשע"ו ע'  
 והעתקה(:

שכתב   מה  אדמו"ר    –על  כ"ק  הוראת  בו  שקיבל,  למכתב  בהמשך 
  – בהתיעצות עם ידידים שי' שעל אתר"    –שליט"א: "בנוגע להסתדרותם  

 כתב:
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בהתיעצות עם ידידים שי' שעל אתר[    –]להסתדרותם  ( הרי עניתי כבר  1)

 שלא התכוונתי לעצה שישאלו אצלי.  ופשוט

 על מה שכתב ע"ד שליחות בחו"ל, כתב:

למצוא מקום )וה"ז עתה נפתחו ב' חדשים ועולה    טוב  ( באם יש סיכוי2)
 בקושי(.

 על מה שכתב ע"ד ניהול "כולל", כתב:

באם  3) בקרוב    ברור  יוברר(  כבר    ממששנפתח  שנה שהרי    כחצי 
 שמדברים עד"ז, אפשר להתענין בזה.

 אזכיר עה"צ. 

 

 קכח

 ]לפני חודש אלול, תשל"ב[ 

בצירוף לקובץ "הערות  מענה למערכת "הערות התמימים" על מכתבם  
גליון יב. במכתבם כתבו ע"ד תכניתם להו"ל קובץ שיכלול   התמימים" 
את ההערות שנדפסו בגליונות הפנימיים, וכתבו: "לפי הצעתם )ר"מ שי'  
מענטליק ור"י שי' כהן( בדעתנו לעבור על הכל עוה"פ היטב בסיוע אחדים  

אבל   .  . כנ"ל  בקונטרס  ולהוציאו  ועוד,  הכולל,  כי    מחברי  ידוע  להוי 
לעורר   מעיין  לכל  נתונה  והרשות  גושפנקא,  בשום  נחתמו  לא  הדברים 

 (:5ולהעיר . ." )תשורה אלטיין כ"ו אדר תשס"ב ע'  

סימן בעיגול את מה שכתבו: "לעבור על הכל עוה"פ היטב בסיוע אחדים  
 מחברי הכולל, ועוד, ולהוציאו בקונטרס כנ"ל", וכתב: 

 ( ונכון במאד 1)

 שכתבו: "והרשות נתונה לכל", כתב: על מה 

 מבקשים  –( ויתרה מזו 2)

 [.קלז]וראה לקמן מענה 
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 קכט

 ]ה' אלול, תשל"ב[ 

כתי"ק   )מצילום  מאנ"ש  לא'  ע'    –מענה  ח"א  המלך"  "מאוצר  .  61ס' 
 קודש חכ"ז ע' תצא(: -אגרות

 ודאי צודק שהכל בידי שמים כו' וכמחז"ל בזה,

אבל הם אמרו והם אמרו )ספרי לראה טו, יח( שלא יהא יושב ובטל כ"א 
 ". תעשה"בכל אשר 

  – צ"ל שאלה אצל מבין בנדו"ז והעיקר    –וכיון שאדם קרוב אצל עצמו  
 עשי' בפועל ע"פ עצתו. אזכיר עוה"פ עה"צ ולכוח"ט. 

 

 קל

 ]ה' אלול, תשל"ב[ 

)מצילום   בעיר המבורג  לביקור  לנסיעתו  לא' בקשר  ס'    –כתי"ק  מענה 
 קודש חכ"ז ע' תצא(: -. אגרות41"מאוצר המלך" ח"א ע'  

שבשהותו   ע"ד    ַבקהלהיבקר    בַהמבורגכדאי  שי'  העסקנים  ויעורר 
יש   –ובכלל בעניני יהדות )ע"פ שמועה  –כו'  רעש גדולובקול  –החינוך 

 שם כסף ואין פעילות כדבעי, ואולי עוד פחות מזה(. 

מצעדי  ומה' –ומי יודע אפשר זוהי הכוונה האמתית דהשגחה העליונה  
 גבר כוננו.

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל.

 

 קלא 

 ]ועש"ק תצא, ח' אלול, תשל"ב[

מענה לא' מאנ"ש על מכתבו בעניני רפואה )ס' "מקדש מלך" ח"ג ע' רנח.  
 קודש חכ"ז ע' תצב(: -. אגרות14ג ע' "התקשרות" גליון מ

ועיקר    –קלוש ביותר( וכן    –יספרו להרופאים החשש שלהם )שלכאורה  
ולאח"ז יעשו כדעה אחידה דשנים    –האין חשש בהטיפול הנ"ל עצמו    –

 )עכ"פ( מהם.

 אזכיר עה"צ. 
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 לבק

 ]ועש"ק תצא, ח' אלול, תשל"ב[

המגבית הכללית, הסוכנות  "תזכיר מאת  בקשר למענה לר' אפרים וואלף  
בקשר   , בתאריך ג' תמוז תשל"ב,ונציגי יהדות האורתודוכסית בארה"ב"

 תזכיר נכתב: . בלעולים החדשים מברית המועצות

החל מהראיון בוינה דרך שדה    –. הועדה המשותפת מציעה שבכל שלב  1"
יוזמן, בכל מקום אפשרי,    –התעופה לוד ועד למקום ישובו של העולה  

ת העולים. כמו"כ מוצע  נציג דתי ליעץ ולתת הדרכה רוחנית למילוי דרישו
שבכל השלבים של העליה יהיו דברי דפוס והוראות בכל הנוגע לשירותים  

 . $200,000 –הדתיים המצויים. החומר המודפס יהיה בשפת העולים  

חשובים   .2 גורמים  הם  חיים,  ודרך  חברתית  אחידות  דתית  אמונה 
העלי תהי  הבמהלך  ולכן  קבוצות    ה והקליטה,  לפי  העולים  התישבות 

שפחתיות ובמספרים כאלה שיאפשר הקמת בתי כנסת, שרותים וחינוך  מ
אנשי   בתוך  ישארו  העולים,  שהרבנים  מוצע  כמו"כ  לעולים.  מיוחדים 
שירותים   מוכנים  יהיו  העולים  ובישובי  הקליטה  במרכזי  קהילתם. 

וחגים   שבתות  ושמירת  כשרות  כולל  העולים  של  הדתיים    – לצרכים 
$2,500,000 . 

רשימ3 תפורסם  הסוגים  .  בכל  הדתיים  החינוך  מוסדות  כל  של  ה 
כדי   לעולים  עזרה  תנתן  לעולים.  תוגש  זו  רשימה  בישראל.  הנמצאים 

 לשלבם במוסדות האלה לפי כישורם החינוכי. 

למקומות עבודה שיאפשרו    ה. יובטח לעולים הכשרה מקצועית והפני4
  –  שבת יסופקו בכל צורה שהיא   שומרישמירה על אורח חיים דתי. צרכי  

$150,000 . 

. מוצע לחלק מילגות לסטודנטים דתיים עולים, כדי לאפשר להם ללמוד  5
 . $1,200,000 –במוסדות תורה המתאימים להם 

 . $300,000 – . דברי דפוס בעלי תוכן דתי יודפסו ברוסית ובגרוזינית 6

. תשמישי קדושה יסופקו לכל הרוצים הן בוינה והן בשדה תעופה לוד.  7
 . $500,000  – ינתן לעולים בכתב בבואם למקומות אלה מידע על כך 

ולמקומות  8 לירושלים  טיול  יערך  העולים  בוא  לאחר  שמיד  מוצע,   .
הקדושים להראות לעולים את ההוי הדתי והחיים הדתיים בכל חלקי  

 . $150,000 –הארץ 
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היהדות  9 נציגי  חברים,  ששה  המונה  משותפת  שועדה  מוסכם   .

וששה בארה"ב  והסוכנות,    האורתודוכסית  המגבית  הנהלת  מטעם 
ועדת בקורת, יהיו חברים   זו תמנה  תמשיך בפעולה ככל שידרש. ועדה 
מארבעה עד ששה חברים. ועדת הביקורת תברר תלונות וטענות שהגיעו  

 לועדה המשותפת לתיקון הליקויים.   הותגיש את מסקנותי   האלי

 . מוסכם שאף צד לא יפעל לבד בנוגע לתלונות אלה. 10

 ". $5,000,000סה"כ 

 (:431, 392-395מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )ס' "ימי תמימים" ח"ה ע' 

 את התזכיר המצו"ב??  כלל( כנראה שלא קרא 1

עפ"י התזכיר, רוב הכסף ככולו ינתן להתיישבות העולים, בנית בתיכ"נ, 
לירושלים   טיולים  וכיו"ב,  לווינה  שלוחים  העולים,  הרבנים  משכורת 

6-אחוזים מסעיפי  יקבל כל זה. והוא יכול לקבוע רק  מי    ופשוטוכיו"ב,  
 (? 5-6וכמה לדעתו יעלה זה )האחוזים מסעיפי  5

 מהמגבית המאוחדת אלא מוועידה משותפת של .....  לאהתזכיר הוא 

 הם בעלי אופי פוליטי מפלגתי מובהק.  10-9הסעיפים 

שייעשה להעולים החדשים בנוגע    כל מהעל    מראש הסכמה    10הסעיף  
 לא להתלונן אפילו!! ובהתחייבותחנוך התיישבות.  לדת,

 האמנם אף אחד מהמשתתפים בהאסיפה לא העיר עכ"ז?!

שיבואו לאסיפה הבאה, אפשר שבלאו הכי לא ידברו כ"א ע"ד ענין אחד  
 לא לערך מגבית בחו"ל, ויבוטל כל ענין התזכיר.

, ובאם לאו, יצהיר הוא שהוא מדבר ומשתתף רק עד"ז, ומציע: בהקדמה
שאין להם נסיון    חדשיםשבודאי אין הכוונה במענק זה להקים ארגונים  

בזה  הוותיקים  שהארגונים  ובפרט  חדשים,  בעולים  לטפול  בזה 
 מתאבקים קשה: כסף מנין.

שיחלקו כל הסכום לפי המפתח דההשגים עד עתה )כמה עולים    ומציע
 , רוסי' גרוזי' נקלטו ע"י ארגון פלוני וכו'(.מעלי' זו

שייך  ומשכור הרי"ז  וכו'  התיישבות  בתיכ"נ,  בנית  לרבנים,  ות 
למשרדים המתאימים שבלאו הכי מקבלים לזה תקציבים מהממשלה  

 מהסוכנות וכו'. 
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( יאמר שעד עתה  10-9באם ילחוץ מישהו לערוך ועידה משותפת )סעיפי  

 לא השתתף חב"ד בכיו"ב וגם עתה אי"ז מענינה, ואפי' לא יציע לכאן.

 בחו"ל ותו לא. חב"דע"י   מגביתואינו מדבר אלא בנוגע לאי עריכת 

כמו"כ מובן שאין בזה קביעת יחס חב"ד שבאה"ק לוועידה המשותפת  
שבארצה"ב, שאין זה מענינו כלל, וגם אין להוועידה שבארצה"ב לדבר  

 בשם חב"ד שבאה"ק. 

 בפרטיות ע"ד השקו"ט באסיפה הבאה )וגם בהעברה(.  ודאי יודיע

 ( מה שייכות כ"ז ללשכת דולגין?1

 ( התזכיר הוא מג' תמוז, סבת העיכוב עד עתה. 2

( באם הפעילים אגו"י ופ"א לא יסכימו על כל הענין, יאמר שאינו רוצה  3
 להחזית בהנ"ל, ולכן נמנע גם הוא. ולַנגדלשבור 

 

 קלג

 "ב[ ]מוצש"ק תצא, ט' אלול, תשל

מענה לא' שכתב: "בהרש"י של ותקרא שמו ראובן, אם שיאהבני אישי  
הוא מצד שלא יערער על הבכורה, איך זה מתאים לפסוק שלפני זה וירא  
ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה, שמשמע שרק פתיחת  
ידעה   לא  שנולד  עוד בעת  זה הסיר השנאה.  בניגוד לרחל עקרה  הרחם 

שיחשוב שגם יעקב ידע זה ויאהב אותה בשביל זה"  בכלל טבעו בפרט  
 (:97תשורה חאנין כ"ט כסלו תשס"ג ע'   –)מצילום כתי"ק 

[ סימן בעיגול את התיבות: "שמשמע שרק פתיחת", "הסיר השנאה";  1]
 וכתב:

ראובן עדיין    לידתשגם ואפילו לאחרי    –  להיפךמוכח  לא רק משמע אלא  
 אנכי"   שנואה"שמע ה' כי 

 . ועוד י"לויש לחלק בין קס"ד דלאה וכו' 

 [ סימן בעיגול את התיבות: "שלא ידעה", וכתב:2]

 ( לרבים) וראו, אמרהפרש"י שידעה וגם  היפך
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 קלד

 ]י"ג אלול, תשל"ב[ 

- מענה למערכת "בטאון חב"ד" )ס' "מקדש מלך" ח"ד ע' שמב. אגרות
 קודש חכ"ז ע' תצג(: 

 אדמו"ר שליט"א:על התיבות "ונבקש בזה חוו"ד", כתב כ"ק  

( אין המערכת עורכת וכ"פשכנראה )ואף שמכבר העירו ע"ז    –היא    –
באה גם תחלת המכ'?!!(,    –במכ' ע"ד צדקה    – את החומר, )לדוגמא    כלל

 ואין עניני לחפש מגרעות וכו'. 

יפסיקו הופעת   –ובכל החומר    העריכהעל    אחראיועד שימצאו מי שהוא  
  באם) ראשוןא הא'( בולט וג"כ במבט )דוגמ  התמוההנ"ל. נוסף על ענין 

מביטים(: המובא בקטע השיחה טעם דיחוי חלוקת הכוס לש"ק מפני  
 ע"פ דין. אסורשמקום לומר שזהו  –קוצר הזמן 

 [. קצוליקוט מענות קודש תשל"ג מענה ]וראה 

 

 קלה 

 ]י"ג אלול, תשל"ב[ 

"ימי   )ס'  תו"ת  מישיבת  בנו  את  להוציא  שרצה  מאנ"ש  לא'  מענה 
 (: 401תמימים" ח"ה ע' 

בנוגע לבנו שי' כמפורסם שייך להנהלת הישיבות )מאיפה ולאן( אזכיר  
 עה"צ.

 

 קלו

 ]י"ד אלול, תשל"ב[

ע'   השליחות"  )"ס'  מסויים  חב"ד"  "בית  להנהלת  אגרות 186מענה   .-
 ודש חכ"ז ע' תצה(: ק

ויכוחים עם נוצרים    –שזה יהי' חלק מפעולות בית חב"ד    מופרך לגמרי
 ות!או עם נצר

 הספק. גדולולפלא 
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 קלז 

 אלול, תשל"ב[ י"ד]

מענה להתמימים נחמן שפירא, שניאור זלמן ווילשאנסקי, ויעקב יהודה  
 )ע' תצח((:  33קודש חכ"ז ע'  -ריש אגרות  –ליב אלטיין )מצילום כתי"ק  

[ במכתבם כתבו: "מצו"ב: ע' השער, מפתח, פתח דבר, ואיזה עמודים  1]
 ים"". לדוגמא, לקונטרס "הערות התמימ 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "התמימים", וכתב:

 –לכאורה שולל השתתפות דכו"כ 

 אולי להוסיף "ואנ"ש" )או כיו"ב( וכן בהפתח דבר וכו'. 

ניתנו  2] הדברים  רוב  עוה"פ,  הענינים  כל  על  "עברנו  כתבו:  במכתבם   ]
פלן.  לכמה מחברי הכולל לעבור עליהם, ובעיקר להר"ר ארי' ליב שי' ק

וכמה דברים עברנו עליהם בעצמנו. הרבה ענינים נשמטו, וכמה ענינים  
 נשתנו, ועל איזה ענינים נכתבו הערות מהמערכת". 

כל   על  "עברנו  התיבות  תחת  קווים  שני  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
תיבת   תחת  קו  וסימן  אלו;  תיבות  בצד  קווים  ושני  עוה"פ",  הענינים 

 כמה". ל"

במכתבם  3] אופסט,  [  דפוס  יהי'  לדפוס.  מוכן  כבר  "הקונטרס  כתבו: 
האותיות יהיו קטנות מכמו שהם מתוקתקים כאן )בהעמודים לדוגמא(.  

. בדעתנו למוסרו לדפוס תיכף לאחר ש"ק )אחרי  9x6עמודים,    96יחזיק  
 תיקון טה"ד( ויהי' מוכן בב' או ג' שבועות".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 הלקו"שכמו  – שהפורַמטכדאי 

שבהקונטרס, אבל    הענינים[ במכתבם כתבו: "בדעתנו הי' לעשות תוכן  4]
עמודים    96לא הי' באפשריותינו מפני אפס המקום, שהי' מתארך יותר מ

)ואז הי' קשור עם הוצאה מרובה(. מטעם זה הוכרחנו גם להשמיט כמה  
עמודים שהיו כבר מתוקתקים ומוכן לדפוס. הפתח דבר סוגנן ע"י הר"ר  

 . שי' דובראווסקי". י

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "שהיו כבר מתוקתקים  
 ומוכן לדפוס", וכתב:

 ע' או כיו"ב.  16. והרי אפשר לצרף להנ"ל עוד ]להשמיט[חבל  –א"כ 
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[5( ( לסכום של  לכה"פ[ במכתבם כתבו: "הוצאת הקונטרס לאור יעלה 

$600 ." 

( לסכום  לכה"פת התיבות "יעלה )כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול א
 ", וכתב: $600של 

 השתתפות מקרן הע' )כבשאר ע"א מוסדות(  10%

 השער המצורף, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:-[ בקשר לדף6]

 יו"ל ע"י

 "חבר מערכת"

 

 קלח 

 ]ועש"ק תבוא, ט"ו אלול, תשל"ב[

מענה להמזכיר הרח"י קרינסקי שכתב: "ר' אברהם ודוב פרשן שיחיו,  
בהשגת  לזכות   הכרוכות  ההוצאות  שילמו  תי'  ובתם  נכדתם  חתונת 

מ מיוחד  מייקראפילם'ס  כאן  יש  בזה.  המצורפים  - המייקראפילם'ס 
עמודים דא"ח וגם נגלה מהספרי' בווארשא, שחלק גדול מהם הם    21,000

כי"ק הנשיאים, והרבה מזה שעדיין לא נדפסו. גם מצו"ב, מה שעשינו  
בגודל הרגיל שנעשו מאחד הראלס של    כאן לנסיון, איזו מאות עמודים

המייקראפילם, כמדומה שזהו כי"ק של אדמו"ר הצ"צ. ומוסרים כל זה  
גוף   להשיג  שיכולים  חזקה  תקוה  עדיין  יש  שליט"א.  אדמו"ר  לכ"ק 

 (:48ע'  6"תחיינו" גליון   –הביכלאך עצמם ועוד" )מצילום כתי"ק 

 וכתב:[ סימן בעיגול את התיבות "גוף הביכלאך עצמם", 1]

 איפוא נמצאים? 

 [ על כללות המכתב, כתב: 2]

 נת' ות"ח ת"ח ובפרט שנתקבל עש"ק כו'

 [.רכב, רכגליקוט מענות קודש תשל"ג מענות ]וראה 
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 קלט

 ]י"ז אלול, תשל"ב[ 

סיון   י"ד  וילהלם  )תשורה  מכתבו  על  וילהלם  ציון  בן  מנחם  לר'  מענה 
 (: 47תשע"ג ע'  

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל ויבש"ט.

 שתתף ביתר שאת( במבצע תפלין. וה' יצליחם.בטח משתתף )וי 

בחומש תהלים   נפש  בטח שומר הוא השלשה השיעורים השוים לכל 
 ותניא הידועים.

 

 קמ

 ]ח"י אלול, תשל"ב[ 

מענה לר' אפרים וואלף שכתב: "רב"צ שי' ש"ט הפציר בי כמה פעמים  
להכנס לעניני הת"ת בב"ב, ולקבל עלי אחריות ולתת כסף וכו', והריני  

דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א אם להכניס עצמי לענין זה" )ס' "ימי  שואל  
 קודש חכ"ז ע' תקיג(:-. אגרות403, 397תמימים" ח"ה ע' 

מכל    עי"זבאם   אתר  שעל  שי'  אנ"ש  יפטור  רק  )ולא  בהנ"ל,  יתוסף 
 אחריות וק"ל(. 

 

 קמא 

 ]ח"י אלול, תשל"ב[ 

בקשר   ששאלו  בלוי  טובי'  ור'  גליצנשטיין  חנוך  אברהם  לר'  מענה 
שתתפות הקואליצי' בבנין הפרוייקט שע"י מוסדות חב"ד בירושלים  לה

 (: 403עיה"ק )ס' "ימי תמימים" ח"ה ע'  

תלוי בתגובת הציבור בהנ"ל, ובכל אופן, על עסקני אנ"ש שי' שעל אתר  
 להחליט. 
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 קמב

 ]אלול, תשל"ב[ 

מענה לתלמידי ישיבות תו"ת באה"ק שפעלו במשך חודש מנ"א בערים  
על דו"ח מהפעולות )ס' "מקדש מלך" ח"ג ע' קנד. ס' "ימי    – ברחבי אה"ק  

 קודש חכ"ז ע' תקיג(: -. אגרות411תמימים" ח"ה ע' 

וכהצווי   ובהוספה  לעת"ל  שיבש"ט  ויה"ר  ת"ח.  ות"ח  נת'  הדו"ח 
 )ונתינת כח( מעלין בקדש.

 

 קמג

 ]אלול, תשל"ב[ 

מענה לא' מאנ"ש המשמש במוסד חינוך מסויים ורצה להחליף משרתו,  
 –ט מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א שקיבלה זוגתו בנידון וציט

 תקיד.-קודש חכ"ז ע' תקיג-נדפס באגרות

 

 קמד

 ]קייץ, תשל"ב[ 

-236מענה לר' שלום מענדל קלמנסון )ס' "פעילות חוצה גבולות" ח"ב ע'  
237:) 

לחצרות קדשנו, לרגל    –יחד עם בני ביתו    –[ במכתבו כתב ע"ד בואו  1]
 הת' צבי הירש ליפסקר. נישואי בתו מרת רבקה עב"ג 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ויהא כהנ"ל בשעטומו"צ

 [ למכתבו צירף פני"ם מאנשי קהילת "שניאור" וידידיו. 2]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 נת' ות"ח הפ"נ יקראו בל"נ עה"צ
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לקהילת  3] בקשר  המשפטים  ע"ד  מהעו"ד  מכתבים  צירף  למכתבו   ]

 ילים. "שניאור", וע"ד תמיכת ארגון הפע

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 נת' ות"ח להחזיר 

 [ במכתבו כתב שרוצה לקבוע פגישה עם חברי ארגון הפעילים. 4]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 אזכיר עה"צ 

[ במכתבו כתב: "הנני לשאול מכ"ק אם כדאי לכתוב שם בית הספר,  5]
כי  בלשון הקודש, ולהבדיל בצרפתית, על המכונה שמביאים בה הילדים.  

מצד אחד הנה זה יעשה פרסומת בין היהודים, שיש בית ספר וכו'. אבל  
 מצד השני, הנה למה להתראות בעיני האינם יהודים". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 באם עוד מוסד)ות( עושה)ים( כך.

 

 קמה

 ]קייץ, תשל"ב[ 

הממון   את  להשקיע  האם  ששאל  גוטניק  הכהן  זאב  מרדכי  לר'  מענה 
לרגל   וציין  שקיבלו  בני המשפחה,  כפי הצעת  הנישואין בעסק מסויים, 

 (:219שכותב זאת גם בשם זוגתו )"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "כתבתי כל זה בשם אשתי 
 שתחי' ג"כ", וכתב: 

הנ"ל[    עפכהנ"ל באופן  הממון  לצדקה  ]להשקיע  מהנ"ל  שיתנו  לאחרי 
 ד ר"ס רמ"ט בהוספת ב"פ ח"י שקל.ע"פ מש"כ בשו"ע יו"

 אזכיר עה"צ. 
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 קמו

 ]קייץ, תשל"ב[ 

אלו   אי  אצל  שראה  הזולת  אהבת  מדת  ע"ד  טענותיו  על  לא'  מענה 
 (: 54-55מהחסידים )קובץ "נישואי צדי"ק" ח"ב ע' 

דעל כל אחד    –וגם במכתב דר"ח ניסן    –בכמה התועדיות    הדגשתי(  1
ישראל   מבני  התורהואחד  עם    מן  להטיב  )כולל  חובה  אדם  בני  כל 

ז' מצות בני נח(   והרי זה היפך ממה שכתב    – שאומות העולם יקיימו 
 הוא!

( המדובר ומודפס בכמה מקומות )ובפרט בתניא פרק  1( הרי זה היפך:  2
 . כמוךהחסידות: אהבת כל אחד ואחד מבני ישראל  מיסודות( 2ל"ב(, 

בדרכי נועם   אךנשיאי חב"ד שצריך להיות    כלמהוראות    היפך( הרי זה  3
 ושלום. 

4( הביאור  בתניא    באם(  )ומובא  שיש  כמו  כהנ"ל(:  אנשים  ראה 
, כך יש ליובאוויטשער שאינו גמורוצדיק    שאינו גמור בתחלתו(: רשע  

 שאינו גמור וכאלה שחלקם עדיין לא נגמרו בג' הנ"ל. 

 ( על שאר השאלות נענה כבר פנים אל פנים. 5

 הציון. אזכיר על

 

 קמז

 ]קייץ, תשל"ב[ 

אחים"   "עזרת  מוסד  לייסד  רצונם  ע"ד  שכתבו  מאנ"ש  לשניים  מענה 
סיוע בעניני גמ"ח, עריכת כינוסים עבורם, חזרת    – לסיוע לאלו שנתקרבו  

 (:20שיחות ומאמרים וכו' )תשורה פרקש י"א מנ"א תשנ"ז ע'  

 [ במכתבם שאלו: "האם כ"ק אדמו"ר שליט"א מסכים".1]

 ר שליט"א מחק תיבת "האם", וכתב: כ"ק אדמו"

הלכה    –]מסכים[   ע"פ  )בירור  צ"ע  אבל  ובאם    –בכלל  הן(    –המותר, 
 למי שעברו אינו כדבעי במיוחדשכו"כ ארגנו כו'  הכרזה הכדאית 
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כתבו  2] במכתבם  אם    –[  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  "ברכת  שמבקשים: 

 מסכים". 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "אם", וכתב: 

 אזכיר עה"צ 

[ במכתבם כתבו בקשתם: "שכ"ק אד"ש יואיל נא לשים נשיאותו על  3]
 המוסד "עזרת אחים"". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

שאיני עושה או מרשה לכתוב או לעשות כך. ועל הראשונים    –זמן    מכו"כ
 כו'. 

 

 קמח 

 ]קייץ, תשל"ב[ 

לשכירה  מענה להרב אברהם ארי' סטאון שכתב ע"ד דירה שהוצעה לו  
בסמיכות לבית הכנסת בפלאטבוש בו משמש כרב, וביקש ברכה. במכתבו  

הוא   דירה  "השכר  כתב:  השאר  ובין  הדירה,  פרטי  את    257.50ציין 
 (: 27לחודש" )תשורה סטאון כ"ה אדר תשס"א ע' 

הוא   דירה  "השכר  התיבות:  את  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 לחודש", וכתב:   257.50

 בית  לקנות( אין בדעתם 2מחיר מופרז ( אין ה1באם: 

 ישכרוה בשטומו"צ. 

 אזכיר עה"צ. 
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 טקמ

 ]קייץ, תשל"ב[ 

מענה להנהלת "צעירי אגודת חב"ד" המרכזית על דו"ח ע"ד "שבתון"  
יהדות   על  ללמוד  בכדי  קדשנו  לחצרות  שהגיעו  מקורבים  עבור  שערכו 
ב"שבתון",   המשתתפים  רשימת  את  ציינו  במכתבם  החסידות.  ודרכי 

פחות בשכונת קראונהייטס אצלם התארחו )מהעתקה, באדיבות  והמש
 מערכת הספר "ועבדי דוד"(: 

 נת' ות"ח. להחזיר. 

  – ולברר הסיבה: למה לא הי' מספר המשתתפים רב יותר  לחקורכדאי 
פרסומת   הייתה  שלאחרונה  )שנת    רבהובפרט  ליובאוויטש  בעניני 

 השבעים וכו'( ולמרות זה כו',

 ע"מ לתקן כדרוש.

 

 קנ

 ]קייץ, תשל"ב[ 

בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  מכתבו  על  השלוחים  לא'  מענה 
 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

או יותר וכו' מובן  75.000היקנה ההאטעל של   –באם שאלתו כפשוטה, 
 כלל אין זה ענינו שהמענה ש

כיון שהבע"ב מצדדים למוכרו,   –בנוגע למכירת הקעמפ או לפותחו עתה  
והוא עמוס חובות )והזמן לפתיחה בלאה"כ מאוחר(, ימכור, למי ובאיזה  

 שייך להמבינים בזה שעל אתר. –תנאים, 

 שייך להמל"ח  –בעניני המוסדות כו' 

 אזכיר עה"צ 

 [. רצאמענה ליקוט מענות קודש תשל"ג ]וראה 
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 קנא 

 ]קייץ, תשל"ב[ 

מענה לא' מאנ"ש על מכתבו בקשר לבנו שהוא בעל מוגבלויות מסויימות  
הנמען   משפחת  באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה. 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 על מה שכתב ע"ד חינוך בבית ספר ממלכתי, כתב: 

 ( זהו אינו ענין כלל 1

 על ענין מסויים שכתב, כתב: 

 יתעניינו בזה  –( 2

 על מה שכתב ע"ד מחנה קייץ "גן ישראל", כתב:

 ( ויעשו כן3

 אזכיר על הציון על כל הנ"ל 

 

 קנב

 ]תשל"ב[

  –מענה להרב שלום יחזקאל שרגא רובין הלברשטאם )מצילום כתי"ק  
 תקטו(:-קודש חכ"ז ע' תקיד- . אגרות314-315ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  

 על מה שכתב ע"ד נישואי אשה לאיש כשם בעלה הראשון, כתב:

( ראה בהמובא מס' שלחן העזר ס"א סעיף יב )מס' חכמת הנפש( ע"ד  1)
ואין הס' תח"י. ולע"ע לא מצאתי עד"ז    –הב' כהראשונה    האשה שם  

 ' והא'.הב דבעלבנוגע להשמות 

סר"מ,   –ובכלל   )או"ח  בכ"מ  משנ"ת  ע"פ  לאשה  איש  בין  לחלק  יש 
בנוגע למחשבת )דעת( האיש )אף שבדרך    רק   –   בפירושאה"ע סכ"ה(  

 נזכרה גם דעת האשה )פסחים קיב, סע"א((.  –ולא לפס"ד  –אגב 

בנוגע לאיש    שלאכן ממה   אפילו  יעורר הדעה(    – נזכר הטעם )דהשם 
 ה, בנוגע לשמות כלה וחמות

 משמע דלא חיישינן לזה. 
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 הרי מהיות טוב כו'.  –ובכ"ז אם ישנו שמו 

 על מה שכתב ע"ד אמירת קדיש יתום אחרי קידוש לבנה, כתב:

ב(  2) עד,  דף  האותיות  )ש'  בשל"ה  הוא    סיום(  לבנה    בדרז"ל קידוש 
קדיש דרבנן. וכ"ה בסי' היעבץ. לדידן דמסיימין )ע"פ סי'   –)אביי( ולכן  

דצ"ל ק"י. וכ"כ בפי' בסי' קול יעקב.   פשוט  –האריז"ל ועוד( בעלינו  
 ועוד. 

 על כללות המכתב, כתב:

 ( אזכיר עה"צ לתוכן מכ' כת"ר שי'3)

 ___ 

וכו'   נדחית כתיבת מכ' מסודר, בקשתי לטלפן    –כיון שמפני הטרדות 
 ה. ואת כת"ר הסליח

 

בכת"י   נוספות*  ב"אזהרות  ראיתי  הנ"ל  כתבי  לאחרי  לצוואת   –והנה 
 ירות"ו תשי"ז ע' ל[ וז"ל: –ר"י החסיד" ]נדפסו בס' חסידים 

אם יש לאדם אשה ומתה לא ישא אחרת ששמה כשם הראשונה, או אם  
אחר   יחשבו  כי  הראשון,  כשם  ששמו  בעל  תקח  לא  לאשה  בעל  מת 

 לם לא יהי' בטוב או ימות אחד מהרה. הראשון, ואם יהי' הדבר כך לעו

 ובהערת המו"ל שם: ע' בס' חכמת הנפש להרקח כד ע"ג.

 *( בכמה דפוסים נמצא זה בתוך הצוואה.

 

 גקנ

 ]תשל"ב[

כתי"ק   )מצילום  לה  שהוצע  לשידוך  בקשר  לנערה  "מאוצר    –מענה  ס' 
 קודש חכ"ז ע' תקטו(:- . אגרות 298המלך" ח"א ע' 

 –עפ"ז יגמרו השידוך בשטומו"צ )באם הורי' שי' ג"כ מסכימים ע"ז(  
  כללים כדאי שידברו לא רק במושגים    –אבל בכדי למנוע שקו"ט לאח"ז  

, שיעור בתורה בכל פַאריקאלא גם בפרטים:    –"ע"פ תומ"צ" וכיו"ב  
 . כו' ויום, וכמה, ואיפוא 

 ( 2גם כל השמות שלו ואזכיר עה"צ. )
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 קנד

 ]תשל"ב[

ממענה לאחת שכתבה ע"ד בתה הרוצה להנשא לאינו יהודי ר"ל )מצילום  
 קודש חכ"ז ע' תקיח(: -. אגרות316ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'   –כתי"ק 

שזהו )רצון בתה( בדוגמת האומר )ויש    –( תסבירו )וכן את בתה תי'(  1)
, ר"ל, לאבד א"ע ר"ל ויתענג בזה שרוצהפרט(  כו"כ כאלה, ובתקופתנו ב

 וכו' 

  כל השנים מזה )כיון שזהו אסון נמשך במשך    גרוע ורצונה הנ"ל הוא  
לאח"ז   תערובת:   בהסטַאטיסטיקע  וכמפורסם  –שחיים  נשואי  ע"ד 

וכו'   מחלוקת  פירוד,  דהגטין,  האחוז  ומספריםגודל  עד"ז.   שמגלים 
 האחוז שמתביישים לגלות אסונם כו' –ויותר ע"ז 

 

 קנה

 ]תשל"ב[

)מצילום כתי"ק   ס' "מאוצר המלך"    –מענה לא' שכתב ע"ד מצב רוחו 
 קודש חכ"ז ע' תקיט(:-. אגרות54ח"א ע'  

 ילמוד בתניא פרקים המדברים אודות הנ"ל.

יקראם   –כן אם יש אצלו העתק מכתביו שכתב לי לפני שנים אחדות  
ההודה   –חסדי ה' בעניניו? באם הן    ַהראה  :צדקכדבעי ויעשה חשבון  

 לה' ע"ז ע"י הוספה ביר"ש וכיו"ב? היעשה כן עתה? 

 

 קנו

 ]תשל"ב[

באוניברסיטא,   מקצוע  ללמוד  בנם  את  לשלוח  שרצו  להורים  ממענה 
ס' "מאוצר    –וביקשו את הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  

 קודש חכ"ז ע' תקכ(: -. אגרות46המלך" ח"א ע' 

כשברכם השם וילדיהם שי'    –בתקופתנו המבולבלת ובפרט הנוער  (  2)
צריך להזהר    –תקיפים ברצונם ללמוד תורה ואין כל ספק אצלם בזה  

כלל )כי החלישות עלולה להוליד מח' של   ביותר שלא להחלישם בזה 
(, ואדרבא צריך לחזקם בזה. וזה נוגע לא רק להצלחת הלימוד, וכו'ספק  
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עול  לשלמותכ"א   ושלא להתפתות כלל להסביבה  השקפת   שבחוץמם 

 שבקאלעדז(. –וכו' )כולל 

ולכן כדאי שישפיעו גם על בנם שלמה שי' שיכנס לישיבה לכל היום, 
 שנתיים.-עכ"פ לשנה

בנוגע לפרנסת בניהם שי' יחכו עד שבניהם יתחילו לדבר עד"ז. והשם  
 יצליחם. 

 

 קנז 

 ]תשל"ב[

)מצילום כתי"ק   ס'   –מענה לאחת שכתבה ע"ד שאלותי' בעניני יהדות 
 קודש חכ"ז ע' תקכא(:-. אגרות120"מאוצר המלך" ח"א ע'  

 – כשא' מבנ"י חי שלא ע"פ ציווי הבורא לבנ"י 

 (, האמתיתמובן כשאינו חש עצמו בטוב )אף שאינו יודע וטועה בהסיבה  

 .ומצאתיגעת  – ו"אכאצריך לתקן הנ"ל. והובטח  –ולכן לכל לראש  

הקדמת   צ"ל  וכו'(  בפו"מ  –)  נעשהובכ"ז  חקו"ד  ע"י  )הבנה  לנשמע   )
ובפרט שכשאדם רעב )למזונו הגשמי, או הרוחני( אינו מסוגל להעמיק  

 משא"כ לאחרי שישביע רעבונו.  –ולשקו"ט שכליים וכיו"ב 

פתרון   תדחה  וכו'    השכליולכן  ביהדות  שתתבסס    –דהשאלות  עד 
 בהקיום בפו"מ. 

 

 קנח 

 ]תשל"ב[

כתי"ק   )מצילום  כדבעי  הי'  לא  רוחה  שמצב  לאחת  בקשר  ס'    –מענה 
 קודש חכ"ז ע' תקכב(:-. אגרות109"מאוצר המלך" ח"א ע'  

: ובשליחותושל השם    רצונונמצא בעוה"ז ע"פ    כאו"א יסבירוה אשר  
  ופשיטא השם ושמרתם מאד לנפשותיכם )  ציוה לעשות טוב בעולם, ולכן  

 למלאות השליחות והשמירה(.  – במילואןשנתן הכוחות 

ג"כ   מובן  היוקר    שהיצה"רמזה  ופשיטא  בזה.  ולמנוע  לבלבל  מנסה 
 והזכות דמילוי שליחות השם ולא להרשם מהיצה"ר. אזכיר עה"צ 
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 קנט

 ]תשל"ב[

)מצילום כתי"ק   ס' "מאוצר המלך"    –מענה לא' שכתב בעניני בריאות 
 קודש חכ"ז ע' תקכב(: -. אגרות338ח"א ע'  

נוסף על העיקר שזהו מיסודי אמונתנו    –בהשם    אמתיהתחזקות בבטחון  
 להנ"ל )וגם הרופאים מודים בזה(. ישרה"ז ג"כ רפואה באופן  –

 חת"ת

 אזכיר עה"צ. 

 

 סק

 ]תשל"ב[

ס' "מבית המלכות" ח"א    –ר שליט"א )מצילום כתי"ק  מענה כ"ק אדמו"
 קודש חכ"ז ע' תקכב(:-. אגרות 266ע' 

גם בשאר הענינים שכותבם  כן יבש"ט  ת"ח ת"ח על הבשו"ט הנ"ל. 
 ובאופן דמוסיף והולך )ועד לאלף ואחד ויותר( ואור.

 אזכיר עה"צ. 

 

 אקס

 ]תשל"ב[

ס'    –תי"ק  מענה בקשר לפעילות לחיזוק שכונת קראונהייטס )מצילום כ
 תקכג(:-קודש חכ"ז ע' תקכב -. אגרות140"מאוצר המלך" ח"א ע'  

בזה ע"מ שיתנהג    שיתעסקשיהי' מי    בתנאי, אבל  במאדנכון    –בכלל  
 –  בפועל במעשההענין כדבעי 

הנ"ל   א(   –]הדגשתי  פי':  שהתעסקות  וכו'  דכו"כ  השיטה  לשלול 
שעליו    האי אפשריותאת המוטל עליהם, ב( הסברת    לאחריםלהורות  

 בעצמו לעשות מה שהוא[ 
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 קסב

 ]תשל"ב[

כתי"ק   )מצילום  בעולם  ההנהגה  ע"ד  שכתב  לא'  "מאוצר    –מענה  ס' 
 קודש חכ"ז ע' תקכג(: -. אגרות83המלך" ח"א ע' 

 .אזכירו עוה"פ עה"צ להמצטרך לו

 ויצליח ויבש"ט. –ויה"ר שיעשה את התלוי בו בדרך הטבע 

 ___ 

וכו'   בעולם  ההנהגה  ע"ד  יש    –לכתבו  ממני  טובים  וגם  אני  גם  הנה 
אותה   מבינים  חכמת    –שאינם  משיג  אינו  נברא  באם  פלא  מה  אבל 

 הבורא?

 

 גסק

 ]תשל"ב[

ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'    – מענה לאחת מנשות אנ"ש )מצילום כתי"ק  
 תקכד(:-קודש חכ"ז ע' תקכג-. אגרות253, 175

 לכאו"א תפקיד שלו )כמדובר ג"כ במכ' הכללי דשנה זו(.  –בכלל 

 אך חינוך ילדי' שי' הנהגת הבית ובהנוגע לבעלה שי'.  –לע"ע  תפקידה

 תפריע להנ"ל.  –ועסקנותה ציבורית 

 השתתפות בשיעורים בשעות שפנוי' מהנ"ל. –' ודי

כפי שתתדבר עם בעלה שי'. באם לא יבואו    – ( בנוגע להשם דבתם תי'  2
 כהוראת הרב מרא דאתרא.  – לדעה אחת 
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 סדק

 ]תשל"ב[

.  27ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'    – מענה לא' התמימים )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ז ע' תקכד(:-אגרות

תלמיד צריך להתייעץ ולעשות כהוראות ש  –  מרבותינו נשיאינוהסדר  
 הנהלת הישיבה.

 אזכיר עה"צ. 

 

 קסה

 ]תשל"ב[

תשורה סימפסון ב' סיון    –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
קודש חכ"ז ע'  - . אגרות 364,  98; ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  9תשע"ט ע'  

 תקכו(: -תקכה

יש    –מובן שהחשש למגלי פנים בתיבת "הלכה" היפך ההלכה    לס"א
הכי טוב, כיון שבאים    האפשרי לו מקום. אבל במצב ההווה זהו הנוסח  

דבמשך    סטַאטוס"דבטענה   ע"ע    כלקווא",  כתוב   –הזמן  הי'  כך 
בעצמובהוראות   שלהם  הפנים  ה  והתחייבו  משרד   סטַאטוסלשמור 

אחר    כלקווא.   )ובפרט    –נוסח  הרצועה  והותרה  חידוש   שכברה"ז 
הרבנות   ע"פ  "גיור  הנוסח  שיציעו  "הקנאים"  את  לפצות  משתדלים 

 הראשית". וד"ל(. 

הוא    לס"ב שכדאי  מובן  וכו'  התומ"צ  בחיזוק  להוסיף  שיכול  ענין  כל 
חשש שכדרך המסלפים וכו' יענו:   –)אלא שצריך לחשוב שכרו כנגד כו'  

בהסוגיא   זה  כפי'  אינו  שפרש"י  בנוגע   –כיון  שגם  ראי'  ה"ז 
- ושמעתי כבר "סברות" יותר חסרי  –לקונסרוטיבים כו' דעת רש"י כו'.  

 סברא מזה. 

לומר    לס"ג והרושם מובן. אבל יש מקום  טוב   שעתהקראתי ב"איד" 
 יותר שישתקעו הדברים ולא יזכרו עוד אפילו בתור קס"ד.

מתורת הבעש"ט ערכין ע"ס הא"ב,    –כמדומני    –לפני כו"כ שנים הו"ל  
רצונו,   עוברי  ואם  ולכאורה כדאי הי' להמשיך.  ולא ראיתי אלא ח"א. 

ובפרט מן  מוסיפים בס' חשך, עאכו"כ    –ר"ל   שצ"ל הוספה בס' אור 
 שבתורה. וזכות הרבים מסייעת. המאור
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 קסו

 ]תשל"ב[

- )ע' תקכז  34קודש חכ"ז ע'  - ריש אגרות  –מענה לנערה )מצילום כתי"ק  
 קכח((:ת

שהרי השתדלותי היא לעזור    –ליפחוד לכתוב לי    כלל מובן שאין יסוד  
 ולא ח"ו להכביד או לגעור וכיו"ב. –כפי יכולתי 

 

  –בחיי האדם )מקטנות לבגרות, מבגרות לעמידה וכו'(    מעברבתקופות  
( רגיש  )sensitiveה"ה  ויציב  יותר   )stable  פחות שאז    רגיל ולכן    – ( 

שכשתעבור התקופה בעצמו   –נעשות אצלו שאלות חדשות או ספקות  
וע"י   וכו'.  ובקל, אבל בעת המעבר נ"ל שזהו ספק גדול  ימצא הפתרון 

ה"ז    –שיחה עם אחר יסבירו שהפתרון פשוט וכו'. ולכן זה שאצלה כנ"ל  
 ועובר במשך הזמן כו"ככך אצל 

 

"להרגיש לא נוח" באופן    כשהתחילהסיבה נוספת אצלה וגדולה היא:  
בענינים המחזקים את בנ"י )שזהו תומ"צ(    הוספההרי במקום    –קל  

 בהם! ומובנות התוצאות.  מיעטה –הרי ככתבה 

אין מגיע לה    חשבונוואף שהמיעוט בא ע"י פיתוי היצה"ר שכיון שע"פ 
דַארף זי עונש כזה )כההרגשה הנ"ל( ה"ז היפך היושר כלפי' ולכן    כלל

וכו' והרגשת  "ָאפטָאן"  התומ"צ  קיום  בין  השייכות  בכלל    –ה  ומה 
לוינט ניט דעם יצה"ר,    –שהקיום יועיל בזה?! )ולומר שזהו ענין דנסיון  

 כמובן(.

( אפשר זהו  1":  וכסילובהתבוננות קלה מובן שזהו פיתוי ד"מלך זקן  
"אפ"ל" חשבון שקר.    –שאין מגיע כו'    היצה"ר( חשבון  2נסיון, כנ"ל.  

הנ"ל   )  –והשייכות  באמונה    ופשוטכאו"א  מאמין  בכלל(  היא  שגם 
בכ"מ   שככתוב  ולהיטיב    ובהסברהפשוטה  היא  חסד  תורת  שתורתנו 

טובה אמתית )ולכן אפשרי שבתחלה נראה הדבר    –לאדם גם בעוה"ז  
עי"ז יבוא רוב טוב לאחרי    שדוקא  יודעתאלא שהתורה    –קשה לקיימו  

 זמן(.

 ___ 

ה בנ"א  משכל  הוא  ועמוק  גדול  התורה  ששכל  ג"כ  ביותר פשוט  חכם 
באם קורה    כללולכן אין פלא    –בדבר(    הנוגע)ובפרט משכלו של אדם  

ע"י שיקיים הוראת    –בעוה"ז    בשבילוובנ"א אינו מבין לפי שעה הטובה  
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 –שאינו מתוק    pill)ובאם מקיימים הוראת רופא בנ"א לקחת    –התורה  

 עאכו"כ שצ"ל קיום הוראות התורה(.

 ___ 

מצב   והרמת  ספקות שלה  עם   –רוחה  בירור  ושקו"ט  דבור  ע"י  דוקא 
ע"פ תורה: אינו רצוי ואינו    –בחור בזה, וכבר עשתה כן פעמים אחדות  

מובן:   גם  שמזה  בשבילו.  ולא  בשבילה  לא  טוב 1כדאי  זה  שאין   )
המותר    שבודאי (  2בשבילם,   אחר  אופן  באם    –תמצא  הנ"ל,  להשיג 

 תרצה.
 

עוד סיבה להרגשתה וכו' )וג"ז נראה במכתבה עצמה(: בכל העמודים  
ברמז   לא  וגם  אחת  תיבה  אף  נזכרה  קדושהע"ד    – לא  לעזור   חובתה 

התומ"צ,  בדרך  יחנכום  שהוריהם  זכו  שלא  לאלה  ובפרט  להזולת 
, אף ש)כמדובר באריכות קצת בההתועדות( וכו'יודיעום מה זה יהדות  

 – לעזר  זועקיםהם 

 צליח היצה"ר לפתותה שתתענין אך בעצמה והרגשותי'עד כ"כ ה

ומתוך חיות ושמחה    –עכ"פ בדרך המיצוע    –וכשתעשה בהצלת הנ"ל  
 הנפלאה ויכולת שניתנה לה בזה(  זכותה)על 

 בודאי שתוטב ההרגשה וכו'.
 

ע"י הטרדות דאה"ק ת"ו, עניני שנת הע'    –נכנסו בתור )שנתארך ביותר  
הסברת היצה"ר אפ"ל היפך האמת.  -יתוי( וגם בזה תראה איך שפועוד

 וק"ל.
 

 אזכיר עה"צ ותבש"ט.

 

 קסז

 ]תשל"ב[

 )ע' תקכט((:   35קודש חכ"ז ע'  -ריש אגרות  –מענה לנערה )מצילום כתי"ק  

 בהנוגע:

 תתבונן בזה –א( בטחון עצמי, חשק בעבודתה וכו' 
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( חינוך  2של הקב"ה להאיר בעולם וכו'    שלוחו( שכאו"א מבנ"י הוא  1

 ממש הוא ענין דפקו"נ  עתה –בנ"י 

 ובטח תועיל להנ"ל. 

. ומועיל ביותר באם  וחיונינחוץ במאד    –ב( עזר להעולם מרוסיא כו' שי'  
 פא"פ וכו'. פורַמליקשור בפגישה ודבור באופן בלתי 

 ( 1נוגע בדבר. ) ואיןתתייעץ בהמכיר)ים( את המדובר  –ג( לשידוך 

 בת . .

 ( 2אזכיר עה"צ ) 

 

 קסח

 ]תשל"ב[

 מענה להרב ישראל יצחק פיעקארסקי שכתב: 

"הנה האחרונים הקשו על דברי הרמב"ם ז"ל פ"ח מתו"מ הל' ט"ו דשתי  
הלחם שהונפו עם הכבשים מעכבים זה את זה ואם אבדו הכבשים יאבדו  

אחר וכבשים אחרים, והיאך אפשר זה הא קיי"ל שתי  הלחם ויביאו לחם  
כדמוכח   אחר,  מביאין  אין  נפסל  ואפי'  יו"ט  דוחה  אפייתן  אין  הלחם 
ביומא כ"א בהא דלא נמצא פסול בשתי הלחם וברש"י שם, ובמנחות דף  
מ"ו ג"כ איתא ומביא לחם אחר. ועיין בשו"ת אמרי יושר ח"ב סי' קכ"ז  

 נצק ז"ל. שהביא קושיא זו בשם הגאון מקו

ומה שרצה לתרץ שם בד"ה ובעיקר, עפ"י דעת התוס' יומא מ"ו ד"ה אבל,  
שנראה מדבריהם דאם הי' אונס ולא הקריבו קרבן ציבור יוכלו להקריב  
למחר, ועיין משנה למלך פ"א מתו"מ דהא דעבר זמנו בטל קרבנו היינו  
  שלא הי' אונס יעיין שם, א"כ י"ל דאם נפסל הלחם מחמת אונס יוכלו 

למחר ביום חול להקריב כבשים ולחם. אך דברי המל"מ בזה צריך לי עיון  
כמ"ש בספרי טל תורה יומא מ"ו שם ומוספין ודאי לא קרבו בעבר זמנו.  
ועיין רמב"ם פ"ה מתו"מ הל' ב' מבואר להדיא דכל קרבן ציבור שעבר  
כן.   וגם בתמידין  כן  גמור  יומו בטל קרבנו, ומשמע שם דאפילו באונס 

בטל תורה הנ"ל בענין תמידין ועכ"פ במוספין ובשתי הלחם ודאי    ועמ"ש
 הדין כן, כמבואר בתמורה דף י"ד דעבר זמנו בטל קרבנו. עכ"ל. 

הנה משר"ל דאם הוי אונס אז גבי תמידין לא אמרי' עבר זמנו בטל קרבנו  
וכן הוא דעת המשנה למלך, מבואר מדברי אדה"ז נבג"מ בשו"ע שלו הל'  

ס ק"ח  סי'  צריך  תפלה  מנחה  התפלל  ולא  נאנס  או  טעה  וז"ל:  ב'  עי' 
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ואע"פ   לתשלומין,  והב'  ערבית  לשם  הראשונה  שתים  ערבית  להתפלל 
שהתפלות הם כנגד הקרבנות אין אומרים כיון שעבר יומו בטל קרבנו,  
כיון שמ"מ התפלות הם בקשות הרחמים וכל אימת שיתפלל יש לו שכר  

בזמנו תפילה  שכר  לו  שאין  אלא  מבואר  תפילה,  הנה  ז"ל.  עכלה"ט   ,
גבי תמידין, שמתחיל   זמנו בטל קרבנו אפי'  דאע"פ שנאנס אמרי' עבר 
בטעה או נאנס, וע"ז אמר אין אומרים כיון שעבר יומו בטל קרבנו, להיפך  
מדברי המל"מ הנ"ל, ודברי תוס' יומא דף מ"ו שמבואר דגבי תמידין לא  

 אמרי' עבר זמנו בטל קרבנו היכא שנאנס, צ"ע. 

אך ברשב"א מנחות דף ד' אהא דאמר ריש לקיש מנחת העומר שקמצה  
בחידושי   תמה  אחרת,  העומר  מנחת  והביא  וכו'  כשרה  לשמה  שלא 
הרשב"א שם דאיך תקריב מנחה אחרת לבו ביום וקצירתה הוא בלילה  
ולא   א"כ צריך להמתין עד לאחר שנקצרה בלילה מנחה אחרת, עכ"ל. 

דנ לומר  שייך  דמה  להבין,  שני'  זכיתי  בלילה  שיקצרו  למחר  עד  מתין 
 שהוא לאחר יום הנפת עומר שכבר עבר יום הקרבתו. 

יוכלו   שלא  אונס  הי'  אם  דעומר  הנ"ל,  הרשב"א  מדברי  מבואר  א"כ 
בטל   זמנו  עבר  בזה  אמרינן  ולא  למחר  להקריבו  יכולין  בזמנו  להקריב 

דף    קרבנו. והטעם י"ל, דזה דילפינן עבר זמנו בטל קרבנו ילפינן בתמורה 
י"ד מדבר יום ביומו או מעולת שבת בשבתו, זה דוקא במוסף או בתמידין  
שנאמרו הכתובים הנ"ל, אבל בעומר לא מצינו י"ל דלא אמרי' בזה עבר  
זמנו בטל קרבנו. והטעם י"ל דלא ילפינן מתמידין ומוספין שנימא עבר  
זמנו בטל קרבנו, מפני שהיא מתרת, עיין מנחות דף ה' ע"ב מה למנחת  

עומר שכן מתרת חדש, ע"כ שפיר אמר הרשב"א הנ"ל דעומר יכולים  ה
 להקריבו למחר ג"כ. 

ולפי"ז י"ל דשתי הלחם מתיר להביא מנחות למקדש, אע"פ שהם מתירין  
רק לכתחלה כמבואר במנחות דף ס"ח ע"ב מ"מ מתיר לכתחלה, ג"כ לא  
  ילפינן מתמידין ומוספין, ואם אירע טומאה או אונס יכולים להקריבו

 . למחר

וממילא מיושב דברי הרמב"ם הנ"ל דהאיך לחם אחר ביו"ט, הא שתי  
הלחם אין אפייתן דוחה יו"ט, דאם הי' אונס ולא הקריבו יוכלו להקריב  

 למחר". 

תשורה לאופער ג' טבת    –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
ס"ו  ; קובץ הערות וביאורים אהלי תורה ש"פ תצוה תש12-13תשס"ח ע'  

 תקלג(:-קודש חכ"ז ע' תקלב-. אגרות 6-9)גליון תתקטו( ע' 

 :כתבבתחלת המענה,  

 ואני כתבתי בחפזי 



"ג לה'תש-ל"בה'תש  –ליקוט מענות קודש  99   

 
 על התיבות: "האחרונים הקשו", כתב: 

 ( הספרים הנ"ל אינם עתה תח"י.1)

  דכל הכלים: י"ל ע"פ הפס"ד  בש"ס ורמב"םלתרץ הנ"ל    –בכל אופן  
שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים שאם נטמאו כו' )סוף חגיגה(,  

  –  לכל כיו"בדמזה ילפינן    – מתקינין לו כהן אחר )ריש יומא(    –ועד"ז  
, וגם בנדו"ד. ולכן גם לא קשיא הא דלא  ממששהרי הטעם אחד הוא  

 אשתמיט לפרש הנ"ל. 

ל,  י"  –ומש"כ על המשנה )אבות פ"ה, מ"ה( הטעם דדוקא בעומר כו'  
 כה"ג ביוהכ"פ באותה המשנה. –לפענ"ד גם באופן אחר וע"ד 

  לכתחילה הרי מקריבין    –את"ל דמקריבין ב' תמידים זא"ז    –]אדרבא  
 לא בהתחלת הקרבנות. והו"ל לפרש חידושי'[. – תמיד השני 

 על התיבות: "וע"ז אמר", כתב:

דאפילו בטעה    –( י"ל דאדה"ז מביא זה להטעים הדין דטעה בלבד  2)
 ו'. כ

 על התיבות: "להקריבו למחר", כתב:

יתחילו וספרתם לכם ממחרת השבת )לא(    אזהרי    –( באם נפרש כן  3)
 . ובכ"ז לא אשתמיט תנא כו'.קודםמיום הביאכם גו', כ"א יום 

כו'(   בעומר  שניים  )דמכינין  אומר   –עפ"ז  א(:  ז,  )יומא  הל'  יומתק 
 – ומביאין אחרת תחתי' ואם אין שם אלא היא כו' 

 .אומרישנה ורק צ"ל   –דמשמע דע"ד הרגיל 

 על העתקת המענה, ציין: 

 פיעקארסקי 

 

 טקס

 ]תשל"ב[

 –  מענה לאחת שכתבה ע"ד מצב אחי' שאינו בכי טוב

 קודש חכ"ז ע' תקטו.-נדפס באגרות
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 קע

 ]תשל"ב[

לאחת   פלונימענה  עם  שני  בזיווג  שידוך  לה  שהציעו  וביקשה    ,שכתבה 
 – הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א

 קודש חכ"ז ע' תקטז. -נדפס באגרות

 

 קעא

 ]תשל"ב[

מענה לא' שכתב ע"ד שידוך שמתעניין בו והוא והמדוברת עדיין לא באו  
 – לכלל החלטה 

 קודש חכ"ז ע' תקטז. -נדפס באגרות

 

 בעק

 ]תשל"ב[

שהוצע לו שהמדוברת אינה שומרת תומ"צ  מענה לא' שכתב ע"ד שידוך  
 – בשלימות לע"ע 

 קודש חכ"ז ע' תקטז. -נדפס באגרות

 

 געק

 ]תשל"ב[

 – מענה לא' שכתב ע"ד שידוך שמתעניין בו ויש לו כמה ספקות 

 קודש חכ"ז ע' תקיז.-נדפס באגרות

 

 



"ג לה'תש-ל"בה'תש  –ליקוט מענות קודש  101   

 
 עדק

 ]תשל"ב[

מענה לאחת שכתבה שנפגשת עם בחור מסויים למטרת שידוכין ויש לה  
 – כמה ספקות 

 קודש חכ"ז ע' תקיז.-נדפס באגרות

 

 עהק

 ]תשל"ב[

מחקר עלי'  -מענה לנערה מעולות החדשות מבוכרא שכתבה ע"ד עבודת
 – עובדת 

 קודש חכ"ז ע' תקיז.-נדפס באגרות

 

 ועק

 ]תשל"ב[

 – תו מענה לבחור מבוגר ששאל בקשר למקום הסתדרו

 קודש חכ"ז ע' תקיח.-נדפס באגרות

 

 עזק

 ]תשל"ב[

 – מענה לאחת שכתבה ע"ד בתה הרוצה להנשא לאינו יהודי ר"ל 

 קודש חכ"ז ע' תקיח.-נדפס באגרות

 

 קעח

 ]תשל"ב[

 – בית בביתו -מענה לא' שכתב ע"ד מצב השלום

 קודש חכ"ז ע' תקיט.-נדפס באגרות
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 טעק

 ]תשל"ב[

שעבד   יהודי  אינו  עם  חיכוכים  לו  היו  בה  משרתו  את  שעזב  לא'   מענה 
 –שם 

 קודש חכ"ז ע' תקיט.-נדפס באגרות

 

 קפ

 ]תשל"ב[

 – מענה לא' התמימים ששאל ע"ד מקום לימודו 

 קודש חכ"ז ע' תקיט.-נדפס באגרות

 

 קפא

 ]תשל"ב[

 – מענה לאחת שכתבה ע"ד חששה שרוצים לפגוע בה 

 קודש חכ"ז ע' תקכ.-נדפס באגרות

 

 קפב

 ]תשל"ב[

 – מענה להורים שכתבו ע"ד מצב בתם שאינו בכי טוב 

 קודש חכ"ז ע' תקכ.-נדפס באגרות

 

 קפג

 ]תשל"ב[

 – מענה לא' שאינו בקו הבריאות ואינו מקיים הוראות הרופאים 

 קודש חכ"ז ע' תקכא. -נדפס באגרות
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 קפד

 תשל"ב[]

 – מענה לנערה ששאלה האם תצליח למצוא זיווגה 

 קודש חכ"ז ע' תקכא. -נדפס באגרות

 

 קפה

 ]תשל"ב[

 –מענה לאחת שאינה בקו הבריאות וכתבה ע"ד דאגתה על כך 

 קודש חכ"ז ע' תקכד.-נדפס באגרות

 

 קפו

 ]תשל"ב[

בנוגע לקבלת   וכן שאלה  לנערה ששאלה ע"ד מקום הסתדרותה,  מענה 
 – "סוכנות" משרת שליחות מטעם ה

 קודש חכ"ז ע' תקכו.-נדפס באגרות

 

 קפז

 ]תשל"ב[

מענה לא' שכתב ע"ד רצונו לקנות מרפאה בתנאים מסויימים, וכן להכנס  
 – בשותפות עם עוד כמה לקנות בית רפואה שלם 

 קודש חכ"ז ע' תקכז.-נדפס באגרות

 

 קפח

 ]תשל"ב[

 – מענה לבחור מבוגר ששאל ע"ד הסתדרותו במשרה מתאימה 

 קודש חכ"ז ע' תקכט.-נדפס באגרות
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 קפט

 ]תשל"ב[

מענה לאשה שיש לה שלש בנים, ומשותקת על שני הרגליים ויושבת על  
כסא גלגלים והולכת רק עם קביים, וכבר תשע שנים שהרופאים אינם  

חה בה' שיהי' הכל  מרשים לה ללדת עוד ילדים והיא רוצה ללדת עוד ובטו
 –כשורה, ושאלה דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א אם ללדת עוד  

 קודש חכ"ז ע' תקל.-אגרות

 

 קצ

 ]תשל"ב[

ורוצה   תעודה  לקבלת  הלומדת  בצרפת  רבקה"  "בית  לתלמידת  מענה 
 – להמשיך לימודי' בחצרות קדשנו 

 קודש חכ"ז ע' תקל. -נדפס באגרות

 

 קצא

 ]תשל"ב[

שתדל לעשות ניתוח על "שבר"  מענה לא' ששאל: )א( האם להתחיל ולה
שיש לו; )ב( האם להתעסק במסחר יהלומים, לאחר שהיו לו כ"כ היזקות  

 – בפרנסתו הקודמת 

 תקלא.-קודש חכ"ז ע' תקל-נדפס באגרות

 

 קצב

 ]תשל"ב[

מענה לנערה שכתבה ע"ד יום הולדתה העשרים, וכן כתבה שנפגשת עם  
 – בחור מסויים למטרת שידוכין, ויש לה כמה ספקות 

 קודש חכ"ז ע' תקלא.-פס באגרותנד
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 קצג

 ]תשל"ב[

התעסקות   ע"ד  )ב(  ציבור;  בצרכי  פעולותיו  ע"ד  )א(  שכתב:  לא'  מענה 
)ג( ע"ד משרתו. כמו"כ שאל האם כדאי לנהל "בית   בבניית מקוואות; 

 – אבות" 

 קודש חכ"ז ע' תקלא.-נדפס באגרות

 

 צדק

 ]תשל"ב[

לו   שהוצעה  גדולה  עסקה  ע"ד  שכתב  דייטש  יהודה  זלמן  לר'    –מענה 
לקנות מקום רחב בשטח של עשרים וחמשה אלף רגל, וכתב שדודו ר' דוד  
שלמה דייטש מוכן לסייע לו בקניית המקום, וכן דודו ר' מרדכי הכהן  
שליט"א   אדמו"ר  כ"ק  וברכת  הסכמת  וביקש  לקנותו.  מייעץ  ריבקין 

 (:114י איש מצליח" ע' לעסקה זו )ס' "ויה 

בהנ"ל   מסכימים  שי'  הדודים  שני  כו'    –ככתבו    –באם  בעצה   – וכן 
  יתעניין בההצעה. להחזיר המצו"ב. חת"ת. אזכיר על הציון. 
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 ליקוט מענות קודש 
 – ג"לתש –

 
 קצה

 ]לאחר ראש השנה, תשל"ג[ 

גאלדבערג,   דוב  דניאל  בוימגארטען,  שלמה  פנחס  להתמימים  מענה 
על דו"ח מפעילותם במשך ימי ר"ה בפרינסטאן    –ויחזקאל קארענפעלד  

ניו דזשערזי, ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אליהם בחלוקת "כוס  
של ברכה" במוצאי ר"ה "מסתמא וועט איר אריינשרייבן" )תשורה גופין  

 (:19י"ג סיון תשס"ה ע' 

 ות"ח ת"ח ואשרי חלקם ודכל אחד ואחד מהם אזעה"צ.

 

 וקצ

 ]ה' תשרי, תשל"ג[ 

"בטאון חב"ד" על מכתבם   להמענה שקיבלו    –מענה למערכת  בהמשך 
( ע"ד שיפור העריכה )ס' "מקדש  קלדליקוט מענות קודש תשל"ב מענה  )

 קודש חכ"ח ע' ב(:-מלך" ח"ג ע' קכה. אגרות

ולכן צ"ל הצהרה ברורה    –  וכו'הא'  האי האחריות הנ"ל כבר לא בפעם  
כל  את    ולבדוקשיקח ע"ע האחריות לעבור    מזה   –ומבלי תנאים    וחתומה
 טרם שיושלח לכאן.  – החומר

 אין שייך בזה מינוי מכאן וגם א"צ הסכמה מכאן. –בכיו"ב  וכרגיל
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 צזק

 ]ועש"ק האזינו, ז' תשרי, תשל"ג[ 

להנהלת "צעירי אגודת חב"ד" המרכזית שכתבו: "בקשר שיחת   מענה 
כ"ק אדמו"ר שליט"א אתמול בענין לסדר לבריעס ]ספריות[, ישנה הצעה  

קינגסטאן עוו. שהמקום    305לסדר לבריע בביסמענט של הבנין ופרצת  
רחב ידים, ואין עדיין ידוע לנו כמה נצרך להשקיע בזה. הר"י שי' מאצקין  

שישתדל שישתדל   1000עבור    אמר  אמר  בוטמאן  שי'  ורשמ"מ  דולער, 
לשם    1000עבור   שתהי'  לסדר  שיוכלו  מקורים  השי"ת  ויזמין  דולער. 

נכון,   שם, ואם  נכון הדבר לסדר  והננו שואלים אם  ולתפארת.  לתהלה 
כתי"ק   )מצילום  רבה"  בהצלחה  שתהי'  הק'  מספר    – ברכתו  תדפיס 

ע'    – חק" שע"י צאגו"ח המרכזית  תולדות "ספריית לוי יצ  –"ועבדי דוד"  
 קודש חכ"ח ע' ח(:-. אגרות 15

שכשיבואו לבקש ספר ימשיכום  ]בענין לסדר לבריעס[  הכוונה פנימית  
 לשיחה )קלה( ע"ד יהדות וכו' 

ובאם אפשר לסדר בהנ"ל שיהי' מקום נקי ויפה גם לשיחה נעימה וכו' 
 מובן שטוב לעשות כן –

 

 קצח

 ]י"א תשרי, תשל"ג[ 

מענה להנערה סוליקא שולמית סויסא )פייפ( ששאלה האם להמשיך את  
החינוך   לאופן  בנוגע  שאלה  וכן  בתענך,  חב"ד  ספר  בבית  משרתה 

 – והפעילות 

 קודש חכ"ח ע' י. -נדפס באגרות

 

 צטק

 י"א תשרי, תשל"ג[ ]

ונהדרת   מפוארת  בכריכה  שנכרך  התניא  ספר  למסירת  בקשר  מענה 
 (: 55ובתיק יפה ומפואר )קובץ "נישואי צדי"ק" ח"ב ע'  

ש ובפרט  ת"ח  ות"ח  תשל"ג[  נת'  תשרי  לזמן ]י"א  ההכנה  התחלת 
 שמחתנו ושמח"ת במיוחד 
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 ר

 ]י"ב תשרי, תשל"ג[ 

ורישום  מענה לר' ישראל דוד נחשון על דו"ח ע"ד   התעסקותו בהקמת 
ילדים לבית ספר חב"ד בנצרת עילית. בין השאר כתב שברצונם לרשום  
)"בית משיח"   גרוזיא  עולי  ילדי  לצד  עולי מרוקו,  ילדי  גם  לבית הספר 

 (: 79ע'  1041גליון 

 בכהנ"ל ימשיך ויבש"ט.

 בהתייעצות עם אנ"ש שי' וה' יצליחם. –בהספקות 

 יהא כהנ"ל בהצלחה רבה.ו –ע"ד מה שכתב מעולי מרוקו  

 אזכיר עה"צ. 

 

 רא

 ]י"ג תשרי, תשל"ג[ 

הערים   רשימת  בזה  "מצורף  שכתב:  הלברשטם  ברוך  חיים  לר'  מענה 
והמדינות השומעים: כפר חב"ד, לונדון, אוסטרליה, שיקגו, לוס אנג'לס,  
ניו   מיניאפוליס,  מיאמי,  דטרויט,  טורונטו,  מונטריאול,  בולטימור, 

טנסי, דאלס, קליוולנד, פיטסבורג, יוסטון, מילאן, פריס,  הייוען, נשוויל  
מנצ'סטר. מכפר חב"ד ביקשו להזכיר לרפו"ש את . . שנפצעה בתאונת  
עשינו   כן  בראש.  לניתוח  בלינסון  הרופאים  בבית  נמצאת  דרכים, 
הברית   בארצות  לערים  מנחה  אחרי  מהברכה  שידור  בעריוהכ"פ 

 (: 9תקשרות" גליון תתקט ע'  והסביבה. השמיעה היתה טובה מאוד" )"ה

 [ על הדו"ח, כתב: 1]

 ות"ח ת"ח על הסידור ועל ההודעה.

 [ על בקשת הברכה, כתב: 2]

 אזכיר עה"צ. 
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 רב

 ]ועש"ק ערב חג הסוכות, תשל"ג[ 

ה"גרופ"   עם  יחד  תשרי  לחודש  קדשנו  לחצרות  שבאה  לנערה  מענה 
  מצרפת, וכתבה שחושבת לחזור לצרפת עוד לפני שמע"צ ושמח"ת, מפני 

קונטרס ועד הנחות בלה"ק חג הסוכות    –סיבה צדדית )מצילום כתי"ק  
 (:19תשע"ז ע'  

 אזכיר עה"צ להנ"ל.

ה"ז עלבון בריחה מהם, ולכן תחזור לצרפת   – כיון שבאה עם הגרופ יחד  
 עם כל הגרופ

 

 רג

 ]כ"ו תשרי, תשל"ג[ 

קובץ    –מענה לא' על מכתבו בקשר לנישואי בתו עב"ג )מצילום כתי"ק  
.  51יאורים אהלי תורה ש"פ במדבר תשע"ט )גליון א'קסה( ע'  הערות וב

 (: 25קונטרס ועד הנחות בלה"ק ש"פ וישלח תשע"ב ע'  

[ במכתבו כתב: "בעזה"י בשטומוצ"ל החלטנו לעשות קשר וגם לכתוב  1]
 תנאים יום ג' ב' מרחשון הבעל"ט". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ]בשטומוצ"ל[ ( ויהא 1)

במכתבו  2] כסליו  [  ח'  ג'  יום  לעשות  החלטנו  בעזה"י  "החתונה  כתב: 
בשטומוצ"ל . . ולענין לעשות החתונה בחצי הראשון של חדש מרחשון,  
כיון שבספר המנהגים של חב"ד משמעות שאין עושין )אף שהמחותן אבי  
החתן אומר שקשה עליו להתעכב עד כסליו( בתי . . תחי' אומרת שלבה  

 קצר מאד לסדר ולהכין כל צרכי החתונה".   נוקפה ולא רוצה, וגם הזמן

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "שלבה נוקפה", וכתב: 

]לעשות    להשתדל  נכון טוב וכדאי   ואדרבא .  כלל וכלל( אין מקום ע"ז  2)
 החתונה בחצי הראשון של חדש מרחשון[ 
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 רד

 ]תשרי, תשל"ג[ 

 קמו(: מענה לא' מאנ"ש )ס' "מקדש מלך" ח"ג ע' 

שהוצעו לו כמה הצעות בתחום    – עבור א' מידידיו    –[ במכתבו כתב  1]
 הרבנות, ושואל במה יבחור. 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ]. .[ ( להתעסק בנוגע ל1

בתיאור א' המקומות שהוצעו: "ובנוגע ל . . לאשה לא    –[ במכתבו כתב  2]
 יהיה חברה וזה מקום רחוק מעיר כו'". 

 ליט"א:מענה כ"ק אדמו"ר ש

 ( לכן אין זה בשבילו 2

 [ על כללות המכתב, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:3]

 אזכיר עה"צ 

 

 רה

 ]שלהי תשרי, תשל"ג[ 

ל"אש"ל   בקשר  ירוסלבסקי  זאב  משה  לר'  אורחים"    – מענה  הכנסת 
כתי"ק   )מצילום  ע'    – שבניהולו  ח"א  המלך"  "מאוצר  אגרות130ס'   .-

 טו(: -ודש חכ"ח ע' ידק

גודל הענין וערכו )ונוסף   ואין לשער כללנ"ל,  ת"ח ת"ח על הבשו"ט ה
גם הדוגמא מופתית למק"א שיעשו ג"כ עד"ז לעת הצורך וכו'(.   –ע"ז  

יזכו לקבלת פני השכינה בביהמ"ק הג',   –"פ מרז"ל הידוע  עש  –ויה"ר  
 יבש"ט, ובכל הענינים  –וגם בנתיים 

בו   ירשום  )שהרוצה  לאורחים"  "ספר  שם  מונח  שיהי'  לסדר  כדאי 
 רושמו וכיו"ב(. 

 ?הכספיהסה"כ 

 להחזיר המצו"ב.

 אזכיר עה"צ. 
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 רו

 ]שלהי תשרי, תשל"ג[ 

מענה למארגני מסיבת "צאתכם לשלום" לכבוד האורחים יוצאי גרוזיא  
תשורה    –על דו"ח מהמסיבה )מצילום כתי"ק    –שהגיעו לחצרות קדשנו  

 (: 632  . ס' "אדמו"רי חב"ד ויהדות גרוזי'" ע'9גראנער ח' כסלו תשע"ד ע'  

 ( נת' ות"ח.1)

 וכו'.]הצאתכם לשלום[ על העיקר: סידור   –והעיקר 

שהסדר שהנואם אחוריו אל ההיכל כו'. ומובן   – ( משמע מהמצו"ב  2)
 שכדאי לסלקו להצדדים. 

 

 רז

 ]בדר"ח מרחשון, תשל"ג[ 

מענה לא' על מכתבו בענין רפואי )תשורה סלבטיצקי כ"א אלול תשס"א  
 קודש חכ"ח ע' יח(:-אגרות. 34ע' 

  – מתיחות רוחו, והתחזקות בבטחון בה' ככל האפשרי    –עיקר הסיבה  
 מהעצות לכ"ז.

 

 רח

 ]ח' מרחשון, תשל"ג[ 

הבנין   "בקשר  אגודת חב"ד" המרכזית שכתבו:  "צעירי  להנהלת  מענה 
ופרצת . . המוסד אהלי תורה בקשו לשכור את האולם עבור ללמוד הת'  

לערך   .  50שי'  כ"י  הם    תל'  אם  נקודות  כמה  אודות  עמהם  דברנו   .
אדמו"ר   כ"ק  דעת  נברר  שאנחנו  עד  הסכמנו  לא  עדיין  אבל  מסכימים 
  .  . שליט"א בזה. הנקודות שהדגשנו והנהלת אהלי תורה הסכימה ע"ז 
הנקודות   עפ"י  והננו שואלים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א אם להסכים 

בא  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  מערכת  דלעיל"  דיבות 
 הספר "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(: 

 שייך להנהלת צאגו"ח, כמובן. 

 אזכיר עה"צ להנ"ל.
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 רט

 י"ד מרחשון, תשל"ג[ ]

 – מענה לא' שכתב ע"ד בנו שסובל זה עשר שנים מדלקת בעין 

 קודש חכ"ח ע' כב. -נדפס באגרות

 

 רי

 ]כ"א מרחשון, תשל"ג[ 

בו )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה  מענה לר' דוד קרץ על מכת
 לראשונה באדיבות משפחת הנמען וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 ת"ח על הבשו"ט,

 אזכיר עה"צ. 

 חת"ת.

 

 ריא 

 ]כ"ד מרחשון, תשל"ג[ 

תשורה    –בית בביתה )מצילום כתי"ק  -מענה לאחת בקשר למצב השלום
 קודש חכ"ח ע' ל(: - . אגרות13סימפסון ו' ניסן תשע"ח ע' 

זאת    פס"דע"פ   )וכאמרנו  לאשתו  איש  בין  דשלום  הענין  בגודל  חז"ל 
התלוי בה    כלבסוף ברכות השחר( עלי' לעשות    –  כל יום ויום  בתחלת

וסו"ס יקויים מש"נ כמים הפנים לפנים כן לב האדם    לַחזק השלום. 
 שתנה לטוב יותר.לאדם וגם בעלה שי' י 

להנ"ל   להכנס    –מהעצות  הדבור    כלללא  להסיח  כ"א  וכו',  לויכוחים 
 ושקט וכו'. נייטרַאלילענין 

 כל השמות ואזכיר עה"צ.
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 ריב

 ]ז' כסלו, תשל"ג[ 

תו"ת   ישיבת  ואנ"ש" שע"י תלמידי  "הערות התמימים  מענה למערכת 
 מז(:קודש חכ"ח ע' -מאנטרעאל )ס' "מקדש מלך" ח"ד ע' שדמ. אגרות

 [ על הטופס שצירפו, כתב: 1]

 נת' ות"ח ת"ח.

 [ על מה שכתבו: "לע"ע אין לנו מי שיסדר הל' וכו'", כתב:2]

 שנמצא האיש אלא שצריך למצאו וכו'.  פשוט? מובן שמוכרח הדבר ולכן  

למען לא יכפלו הדברים   –בודאי יעמדו בקישור כדבעי עם הנ"ל שבכאן  
 וכו' וק"ל. 

 אזכיר עה"צ ויבש"ט. 

 

 ריג

 ]ט' כסלו, תשל"ג[ 

הר   מנחלת  לעבור  ההצעה  ע"ד  שכתב  סופר  יחזקאל  יהושע  לר'  מענה 
)מצילום כתי"ק   ס'   –חב"ד לבאר שבע לעסוק בהפצה ב"קמפוס" שם 

 קודש חכ"ח ע' מח(:-. אגרות166"מאוצר המלך" ח"א ע'  

 מענשען זמ"ז.  חַאפןשאין על המוסדות  מפורסם

 יתייעץ עם ידידים שעל אתר  –באם הנ"ל בהסכמת המוסד דעתה 

 

 ריד

 ]ט"ז כסלו, תשל"ג[ 

מענה לר' דוד מאיר דרוקמן המשמש כמחנך בבית הספר "בית רבקה"  
- קסד. אגרות-וכתב ע"ד משרה שהוצעה לו )ס' "היכל מנחם" ח"ג ע' קסג 

 קודש חכ"ח ע' נב(:

 ר.בהתייעצות עם ידידים שעל את

ידוע שצ"ל בהסכמת ההנהלה באם עוזבים מוסד או בהוראת   –בכל אופן  
 רב שאין צורך להסכמת ההנהלה.
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 טור

 ]כ"ף כסלו, תשל"ג[ 

זרחי   הכהן  שלמה  לר'  המרכזית    –מענה  תו"ת  בישיבת  על    –משפיע 
מכתבו בו הביע רצונו לנסוע לשליחות ולהשתתף ב"ע"א המוסדות" )"א  

 (: 32( ע' 62חסידישער דערהער" תשרי תשע"ג )גליון 

האומנם לדעתו יגיעה אשר תלמיד תומכי תמימים יהי' תמים כדרוש  
זהו   –אינו נוגע לכללות הענין דשנת השבעים?! לכתבו שאין בו חיות  

 ענין שבו הוא עוסק.מצד חלל השמאלי ולא מצד ה

 

 רטז

 תשל"ג[ ו' דחנוכה, ר"ח טבת,]

)ס' "מקדש מלך" ח"ג ע' עח. אגרות ע'  - מענה לא' מאנ"ש  קודש חכ"ח 
 עה(:

 [ על שאלתו ע"ד רכישת בית מסויים, כתב: 1]

 ויהא בשטומו"צ

 [ על שאלתו: "אם להוסיף בבני' בבית החדש", כתב: 2]

 להוסיף

 גמר הבני'", כתב:[ על שאלתו: "אם לעבור עכשיו או לאחר  3]

 כרצון עקרת הבית )זוג' תי'( 

אמצעי  4]  .  . שיש  נראה   .  . הנוכחי  הבית  להחזיק  "אם  שאלתו:  על   ]
 מימון", כתב: 

 עפ"ז להחזיק הבית 

 אזכיר עה"צ 
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 ריז

 ]ט' טבת, תשל"ג[ 

רשימה מהת'   ישיבת תו"ת המרכזית שכתבו: "מוסג"פ  מענה להנהלת 
אדמו"ר שליט"א. זהו עבור    שי' מביהמ"ד שנתנו להם מעות חנוכה מכ"ק

א.פ. והקבוצה מביהמ"ד שנסעה לאשען    885-א.פ. ו   770-הת' שלומדים ב
כתי"ק   )מצילום   ".  . ע'    –פארקוויי  תשע"ג  כסלו  ו'  פולק  .  3תשורה 

 קודש חכ"ח ע' פ(:-אגרות

נת' ות"ח ת"ח על הבשו"ט כו'. ויה"ר שיהי' ההמשך באופן דמוסיף 
לה רגלא דתרמודאי מן השוק והייתה לה' והולך ואור, ועד שיפעלו שתכ

 המלוכה, וב"ב ממש.

 

 ריח 

 ]ט' טבת, תשל"ג[ 

מענה לחתן שבצעירותו הי' מאומץ והרב הורה לו לכתוב בכתובה לפני  
 – שמו "המאומץ" 

 קודש חכ"ח ע' פ.-נדפס באגרות

 

 ריט

 ]י"ד טבת, תשל"ג[ 

מענה לדר. ישראל קאלק שכתב שהרב גרשון מענדל גרליק ממילאנו ייעץ  
 – לו להיפגש עם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 קודש חכ"ח ע' פג.-נדפס באגרות

 

 רכ

 ]י"ד טבת, תשל"ג[ 

חודשים,   כמה  לפני  שחתם  החוזה  לאשר  האם  )א(  ששאל:  לא'  מענה 
ם  ועדיין לא קיבל אישור כ"ק אדמו"ר שליט"א; )ב( האם לשנות את ש

החברה שלו. כמו"כ כתב הצעה ותכנית להכין סרטים על חב"ד ונושאי  
 – יהדות 

 קודש חכ"ח ע' פד. -נדפס באגרות
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 רכא

 י"ז טבת, תשל"ג[ועש"ק ויחי, ]

מענה לא' שביקש הסכמה וברכה לשידוך שלו עב"ג, ושאל בנוגע לזה שא'  
 – משמות אבי הכלה הוא כשמו 

 קודש חכ"ח ע' פז.-נדפס באגרות

 

 רכב

 ]כ"ג טבת, תשל"ג[ 

מענה להשליח ר' שמחה ירחמיאל צירקינד שכתב: "מצו"פ מתנה לבבית  
לקנדה   שהגיע  ממיקראפילם  )שנבנה  ספר  מכתב  מַורשהלכ"ק:  כולל   )

"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע לכ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע, וגם מאמרי כ"ק  מכ
נ"ע משנת תרכ"ד בב'  -אדמו"ר מהר"ש  וגם  כי"ק(.  )צלום מגוף  תרכ"ו 

)שבע עשרה אלף( עמודים מחסידות וביניהם    1700הקופסאות יש בערך  
יש "חלק חשוב" מגוף כתב יד קודש, מכ"ק אדמו"ר הצ"צ ומהר"ש נ"ע,  

הנ"ל בא מספרי כ"ק אדמו"ר מהריי"ץ נ"ע שנעזב    ולפי דעת המבינים כל
לקבל כל הנ"ל והמצו"פ במתנה ממנו: שמחה ירחמיאל    נאבוורשה. כ"ק,  

 בן איידלא, פריידא חנה בת מאריישע, לזכותינו, ולזכות בני משפחתנו  
 (:48ע'  6"תחיינו" גליון  – . ." )מצילום כתי"ק 

אות יש . . מספרי כ"ק  [ סימן בעיגול את מה שכתב "וגם בב' הקופס1]
 אדמו"ר מהריי"ץ נ"ע שנעזב בוורשה", וכתב: 

 ימסור עדכז להררח"י שי' קרינסקי המתעסק בזה 

 [ על כללות המכתב, כתב: 2]

 נת ות"ח ות"ח.

 אזכיר עה"צ. 
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 גרכ

 ]ועש"ק שמות, כ"ד טבת, תשל"ג[ 

מענה להמזכיר הרח"י קרינסקי שכתב: "בהמשך להמייקראפילמס וכו'  
שהולכים ומתקבלים הנני להודיע שנתקבל היום בהספרי' מכונה חדשה  

ע'    6"תחיינו" גליון    –לקריאת והדפסת מייקראפילמס" )מצילום כתי"ק  
48:) 

 ויהא בשטומו"צ

 

 רכד

 ]ועש"ק שמות, כ"ד טבת, תשל"ג[ 

תב: "בבקשה, אולי יואיל בטובו להודיענו,  מענה לר' יוסף וואלדמאן שכ 
ההתוועדות   במשך  יפרש  רש"י  פירוש  איזה  שב"ק,  לפני  אפשר,  ואם 

 (: 53ס' "מבית המלכות" ח"א ע'   –בשב"ק הבעל"ט" )מצילום כתי"ק 

בפרש"י בי' במש"נ ויבקש המיתו ואיך יקויים הנאמר ב' פסוקים    שאין
 לפנ"ז: ואמרת אל פרעה! 

 

 רכה

 טבת, תשל"ג[  ]ועש"ק שמות, כ"ד

מענה לא' שכתב: )א( ע"ד פצע שמצאו אצל זוגתו, ודאגתו על זה; )ב( ע"ד 
במצב   הטבה  ע"ד  )ג(  המסחר;  להצעת  אישור  לקבל   השתדלותו 

 – הבריאות 

 קודש חכ"ח ע' צ. -נדפס באגרות
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 רכו

 ]אור לכ"ח טבת, תשל"ג[ 

 מענה להרב אפרים אליעזר הכהן יאלעס )מצילום כתי"ק(:

"ר"כ[  1] כתב:  הנראה    במכתבו  בטוב  הבעל"ט  שבט  לחודש  המחאתי 
בגו"ר.  והנגלה דשמייא  לסייעתא  ברחמים  להזכירני  אד"ש  מכ"ק    ונא 

 . "בכלל ובפרט. וכן ביום הולדתי לאויש"ט ביום ה' שבט

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

"ר"כ התיבות  את  בעיגול  סימן  הבעל"ט  )א(  שבט  לחודש  ",  המחאתי 
 וכתב:

 קבלה 

", וסימן קו  הולדתי לאויש"ט ביום ה' שבט)ב( סימן קו תחת התיבות " 
 בצד הגליון. 

[2" כתב:  במכתבו  שבט  [  יו"ד  במוצש"ק  מכאן  שהנסיעה  יה"ר  וכן 
- תהי' צלחה להגיע בזמנה בשעה תשיעית. ואולי יגביל ועד  לההתוועדות

 . "וב ומה נעיםמה ט –המסדר לשעה ט' ומחצה 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 לטלפנו

 ( אזכיר עה"צ 1

 זמן ההתועדות[ המסדר-ועד]( בשם 2

 

 רכז

 ]כ"ח טבת, תשל"ג[ 

מענה להרב זאב דוב סלונים ששאל האם להצטרף להתארגנות "אגודת  
 – הרבנים" באה"ק 

 קודש חכ"ח ע' צד. -נדפס באגרות
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 רכח

 ]שלהי טבת, תשל"ג[ 

שיחות"   להפצת  לה"ועד  טוב"   –שכתבו  מענה  שם  "כתר  לספר  בקשר 
היו"ל ע"י מערכת "אוצר החסידים", ועריכתו הוטלה ע"י כ"ק אדמו"ר  
שליט"א על חברי ה"ועד להפצת שיחות", לסיימו עד לכ"ד טבת: "מצו"ב 
שני ספרים "כתר שם טוב" שהבאנו עתה מהכורך. יש בידינו עוד כמה  

דו למכירה.  ספרים  עוד  נקבל  אי"ה  למחר  מפורט  ספרים.  "ח 
מהמתעסקים בהוצאת הספר וכו' נמסור אי"ה למחר" )מצילום כתי"ק  

ע'    – תשס"ה  כסלו  ג'  פולטורק  אד"ר  15תשורה  ט"ו  שטרן  תשורה   .
 (: 45תשס"ה ע'  

וכהנה )סנה' כא, א(.   יוסיפו כהנה  כן  ודבר בעתו מה טוב  ות"ח ת"ח 
 אזכיר עה"צ. 

 

 רכט

 ]שלהי טבת, תשל"ג[ 

מענה לה"ועד להפצת שיחות" על מכתבם בקשר לספר "כתר שם טוב"  
 (:41תשורה שטרן ט"ו אדר תשס"ה ע'   –)מצילום כתי"ק 

להספר  1] ההוספות  על  לעבוד  כשהתחלנו  "בתחלה  כתבו:  במכתבם   ]
"כתר שם טוב" הי' בדעתנו להשוות עם הספרים "בן פורת יוסף, צפנת  

ות שלקט מהספרים הנ"ל, ולהעיר  פענח, תולדות יעקב יוסף", שכל התור 
של   הספרים  מכל  ללקט  לזה  נוסף  בשוה"ג,  וההוספות  השינויים  על 
ופתגמי   תורות  חב"ד(  בספרי  )המובאים  והה"מ  הבעש"ט  תלמידי 

  –ספרי חב"ד תורות ופתגמי הבעש"ט    מכלהבעש"ט. ועל כולנה לאסף  
הזמן  . והתחלנו בכל הנ"ל וראינו שמצד קוצר  –ולצרף כולם בההוספות  

יהי' בלתי אפשרי, לכן נחלט אצלינו ללקט התורות והפתגמים רק מספרי  
 חב"ד, ומפני קוצר הזמן גם זה אינו בשלימות".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "גם זה אינו בשלימות",  
 וכתב:

 ( 1) בזריזותישלימו עתה ויודפס, בל"נ, בפ"ע כהוספה וכמובן  –

 שמות המשתתפים בכל שלבי ההו"ל.[ במכתבם ציינו את 2]

 



ג "לה'תש-ב"לש ה'ת  –ליקוט מענות קודש    120 

 
 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ( 2מסייעתם )  הרביםואשרי חלקם וזכות 

 [.רלז]וראה לקמן מענה 

 

 רל

 ]לפני חודש שבט, תשל"ג[ 

מענה להשליח ר' שלום דובער הלוי לויטין ששאל האם לקנות בנין ל"בית  
 (: 563, 445חב"ד" )ס' "שליחות כהלכתה" ע'  

 – באם על ידי הקניה 

 א( לא יכנס למחלוקת 

 ב( לא יהי' קשויין גדולים למכור כשיוחלט לעבור למקום גדול יותר

 יקנה בשעטומ"צ. אזכיר עה"צ.

 [. רמד]וראה לקמן מענה 

 

 רלא 

 ב' שבט, תשל"ג[ועש"ק וארא, ]

מענה לא' שכתב ע"ד עניני פרנסתו, וציטט הצעות כ"ק אדמו"ר שליט"א  
 – אליו בנידון 

 צט.-כ"ח ע' צחקודש ח-נדפס באגרות
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 רלב

 ]ח' שבט, תשל"ג[ 

המשפחה,   וכל  שלה  החתן  עם  מטיול  שבחזרתה  שכתבה  לכלה  מענה 
)מצילום כתי"ק   - ריש אגרות  –הודיע לה החתן שרוצה לעזוב השידוך 

 )ע' קג((: 16קודש חכ"ח ע' 

התנהגו ביניהם )היא והבחור שי' הנ"ל( שלא בצניעות, באופן האסור 
 כהנ"ל.ע"פ תורה, ועי"ז נגרם 

שכן   בתוקףוכן תחליט    ע"פ שו"עתתנהג עכ"פ מכאן ולהבא יום יומית  
)כולל   ככל    –כפשוט    –תעשה תמיד  ותבררם אצל רב  עניני טהמש"פ 

 הדרוש(.

 אזכיר עה"צ. 

 

 רלג

 ]ח' שבט, תשל"ג[ 

מענה לא' שכתב: "גיסי . . בקשני להזכיר אותו . . ואת אשתו . . לזרעא  
יש   ושואל האם  וקיימא,  צריך  חייא  רופא אם  אצל  להבדק  ללכת  ענין 

 קודש חכ"ח ע' קכה(: -איזה טיפול" )ס' "מקדש מלך" ח"ג ע' נה. אגרות

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "האם", וסימן בחץ את התיבות "יש  
 ענין ללכת להבדק אצל רופא אם צריך איזה טיפול". 

 

 רלד

 ]אור לועש"ק בא, ט' שבט, תשל"ג[ 

אברכים" "כולל  לחברי  שמות    מענה  רשימת  על  המזכירות  שע"י 
)קובץ   צדק  הצמח  אדמו"ר  לספרי  המפתחות  בעריכת  המשתתפים 

 (:55-56"נישואי צדי"ק" ח"ב ע'  

 אור לעש"ק יום ההילולא.

 הזכרתי היום על הציון.

 .בפועלוכדאי שיתחילו )עכ"פ( בהנ"ל קודם ליום ההילולא 
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ן זל"ז )באם  )בהקדמת ההתארגנות בזה: עומד)ים( בראש, מתווכים בי

 יוצרך(, חלוקת הספרים לכאו"א, וכו'. 

 .לחיובערך במפתח(  ַהלהכניסספקו ) –בכלל 

 [.ב, שפאמ, שטשכ ז, רל :]וראה לקמן מענות

 

 רלה

 ]ועש"ק בא, ט' שבט, תשל"ג[ 

מענה לר' יוסף וואלדמאן שכתב: "בבקשה, אולי יואיל בטובו להודיענו,  
ההתוועדות   במשך  יפרש  רש"י  פירוש  איזה  שב"ק,  לפני  אפשר,  ואם 

)מצילום כתי"ק   ע'    –בשב"ק הבעל"ט?"  .  56ס' "מבית המלכות" ח"א 
 קודש חכ"ח ע' קו(:-אגרות

 בל"נ

 לכאורה  של פסוק )יא, י( השני חצי   יתורמפרש טעם   אינולמה 

 

 ורל

 ]לפני יום הבהיר יו"ד שבט, תשל"ג[ 

ע"א   "מטה  אל  למסור  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  בכתי"ק  "צעטל" 
 – מוסדות", בקשר לג' החדשים שנותרו מיו"ד שבט עד י"א ניסן הבע"ל 

 קודש חכ"ח ע' קז.-נדפס באגרות

 

 רלז 

 ]לאחר ש"פ בא, יו"ד שבט, תשל"ג[ 

 מכתבם בקשר לספר "כתר שם טוב": מענה לה"ועד להפצת שיחות" על 

יו"ד שבט, שאל אותנו . . )בדרך אגב( מה נשמע עם עבודתנו    – "לפני ש"ק  
למה   כלל  ידענו  ולא  טוב".  שם  "כתר  דהספר  לההוספות  בההשלמה 

  שעל ידומתכוין, כי מעולם לא קבלנו שום הוראה עד"ז. ואז סיפר לנו  
מו"ר שליט"א )מהיר(  בה כתב כ"ק אד  ב' שבועותנמסר פתקא עוד לפני  

נודע לנו מזה, כי    ואז[,  רכטבהנוגע להשלמת ההוספות וכו' ]לעיל מענה  
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הפתקא לא נמסרה לנו, וגם . . אמר שלא ראה פתקא כזו. ביום ב' השבוע  
נמצא הפתקא )בצירוף עוד פתקא ע"ד הספר לקו"ש ח"ו שנמסר ע"י . .  

 הנ"ל שג"כ לא הגיע לידינו(.  

א לכ"ק  להודיע  הננו  בעבודת  ע"כ  עכשיו  שנתחיל  שליט"א  דמו"ר 
 ההשלמה, והוא:

ספרי דא"ח של רבותינו נשיאינו עוה"פ כי כפה"נ לא הועבר    כללעבור על  
עליהם כפי הראוי בפעם הראשונה, וגם ישנם כמה ספרים )איזה כרכים  

 מאוה"ת כו'( שלא הועבר עליהם כלל". 

תשורה שטרן ט"ו אד"ר    –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
 (: 43תשס"ה ע'  

 [ סימן בעיגול את התיבות "להשלמת ההוספות", וכתב:1]

)ומהס'(   ובאופןלחלק דהכש"ט שלא נעשה הערות כו'    רקכוונתי הייתה  
לאח"ז    ותומ"י(.  קצר שצויינו ההערות שנעשו )ובמילא ידרוש משך זמן  

 גדולה, וה' יצליחם. הכיצ"ל עריכת המפתחות לס' הצ"צ ובזריזות 

ספרי דא"ח . . שלא הועבר    כל[ סימן בעיגול את התיבות "לעבור על  2]
 עליהם כלל", וכתב: 

 ואולי לאחרי שתהיינה המפת' לס' הצ"צ כללאין עתה הזמן ע"ז 

 

 רלח 

 ]ט"ו בשבט, תשל"ג[ 

על מכתבו בו שאלה מסויימת  מענה לא' ממנהלי ישיבות תו"ת באה"ק  
 (:15)"התקשרות" גליון ס ע'  

היות שזהו מחלקה מתו"ת לכן צריך לעבור דרך הרב אפרים שי' וולף 
 שכבר יודע הנהוג בכהנ"ל. 
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 טרל

 ]כ"א שבט, תשל"ג[ 

מענה להנהלת "חברה גמילות חסדים שומרי שבת" שכתבו: "בזה הננו  
לסדר המלוה מלכה השנתי הגמ"ח,  להודיע שהננו מתכוננים  לטובת  ת 

נתרחבה   בעזהי"ת  להצלחה.  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  ומבקשים 
של   סכום  השנה  הוציאו  מדאשתקד.  הגמ"ח  פעולות  זו    – בשנה 

השנה    85198356. בבנק  והדעפאזיט  המכ'    71995881.  – $,  מצוב"ז   .$
קונטרס ועד הנחות בלה"ק ש"פ משפטים    –דאשתקד" )מצילום כתי"ק  

 (:14-15תשע"ז ע'  

$" ]והבדיל    $71995881; .  85198356[ סימן בעיגול את המספרים: ".1]
היינו   האחרונות,  הספרות  שתי  [;  $719,958.81;  $851,983.56  –את 

 וכתב:

 ( 1האומנם כן הוא? ותבוא עליהם ברכה )

 (2( במכ' המצו"ב? כמה לערך? )3ההי' בהנ"ל מהמודגש )

תהי'    –סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפיסקא: "  –]במכתב המצורף  
גמ"ח   לנתינת  וגודלו  הענין  לחשיבות  ומתאימה  הדרושה  לב  שימת 

ביסוס השכונות בהן בנ"י דרים )דירה    –שמטרתן והתוצאות שלהן הוא  
היינו ביחד עם בהכנ"ס ובהמ"ד ומוסדות חינוך הכשר ומוסדות    –כדבעי  

גם   הכולל  היינו  אמתי  ביסוס  בכמות  גמ"ח(,  והתפשטות  שיפור 
 [. (3) ובאיכות"; וציין: 

 

 רמ

 ]כ"ב שבט, תשל"ג[ 

מענה לא' שכתב ע"ד ענין רפואי מסויים בקשר לבנו )תשורה סלבטיצקי  
 (: 34כ"ב אלול תשס"א ע' 

 [ על כללות המכתב, כתב: 1]

 שיתחזק במדת הבטחון וישמע להוראות הרופא.

 [ על שאלתו האם עליהם ללכת לעוד רופא, כתב:2]

תלוי בהחלטת בנו שי' בזה וכן צ"ל שיתוף "פעולה" שלו בנוגע להצלחת  
 טיפול הרפואי. אזכיר עה"צ.
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 רמא

 ]כ"ו שבט, תשל"ג[ 

 – מענה לא' על מכתבו בעניני רפואה 

 קודש חכ"ח ע' קיט.-נדפס באגרות

 

 רמב

 ]כ"ח שבט, תשל"ג[

מענה לזוג שכתבו שקיבלו על עצמם שמירת טהרת המשפחה, ומבקשים  
 – ברכה להפקד בזחו"ק 

 קודש חכ"ח ע' קכד.-נדפס באגרות

 

 רמג

 ]כ"ח שבט, תשל"ג[

יחד עם הת'    –מענה להת' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הודעתו שהתחיל  
לימודי קודש עם ילדים במסגרת "שיעורי לימוד   –מיכאל אהרן זליגסון 

 הדת" )מהעתקה(: 

 ת"ח על הבשו"ט 

 ויה"ר שיהא בהצלחה רבה. 

 אזכיר עה"צ. 

 

 רמד

 ]שבט, תשל"ג[ 

מענה להשליח ר' שלום דובער הלוי לויטין שכתב ע"ד קניית "בית חב"ד"  
הספר   מערכת  באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה. 

 כות הרבים תלוי' בהם(: "שליחות כהלכתה" וז

 ויהא בשעטומ"צ בכל וזכות הרבים מסייעתו 
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 רמה

 ]תחלת אד"ר, תשל"ג[ 

וואלף שכתב   י"ד    –מענה לר' אפרים  בהמשך למכתב המזכירות מיום 
שבט, בצירוף מאמר עיתון ע"ד מוסדות בעלז, בו נכתב: "מצו"ב תמצאו  

הועד    העתק מאמר עתון אשר בטח תלמדו דבר מזה בנוגע לזירוז בעבודת 
 לע"א, וד"ל": 

בלוד   במשרד  היום  שהתקיימה  מוסדות  הע"א  ועד  של  "באסיפה 
בהשתתפות ר' זושא שי' וילימובסקי ר' ברוך שי' גופין ואני דנו בבקשות  
של מוסדות שונים להכרתם בין הע"א מוסדות. בעניין מכתבו של הרב  

בר  חדקוב בצירוף קטע העיתונות ממוסדות בעלז, בעניין המכתב דנים כ
פעם שני'. ר"ב גופין סיפר ממה ששמע מר' טובי' שי' בלוי שהתעסק בזה  

 כבר ואני סיפרתי ממה שביררתי בין מכריי במשרד השיכון. 

מקום   ממנו  ולבקש  השיכון  שר  אצל  פגישה  להזמין  הצעה  והתעוררה 
לבני' בשכונת רמות שעכשיו היא קצת רחוקה מירושלים. והננו לשאול  

ט"א האם לבצע פגישה זו וכן האם כוונת כ"ק  חו"ד כ"ק אדמו"ר שלי
אדמו"ר שליט"א היתה שהבני' תהי' דווקא בירושלים או אפילו במקום  

 אחר". 

ע'   ח"ו  "ימי תמימים"  )ס'  כ"ק אדמו"ר שליט"א  ,  102,  100,  91מענה 
228:) 

ע"ד בני' בירות"ו, כ"א אך ורק    לדברהכוונה שיתחילו    כלללא הייתה  
  חדשים , כמובן( עסקנים  אחריםאים )בחוגים  מוצ  –  שבפו"מלהראותם  

ר"י   "א"א למצוא" בשום אופןהאחרונות    עשר השניםבמשך    –)בחב"ד  
מי   מלאות(  הישיבות  ששאר  )אף  ולתו"א  לתו"ת  תלמידים  בתו"ת, 

שיעשה    משהושיעשה   מי  בתו"א,  הכספי  למצב   משהובנוגע 
חב"ד    –  מרכזבת"א )שהייתה לפנים    וחורבן כל עניני חב"דבהתדרדרות  

(  העמוקהלעורר מהתרדמה    –לארגון )עכ"פ    משהובאה"ק(, מי שיעשה  
פעם   עכ"פ  וכו', מי שידפיס  ב"ב  בירות"ו  מודעה    אחת בשנהדחב"ד 

ומה שמבהיל   – במכ"ע שיש ספרי חב"ד שנדפסו ואפשר לקנותם  אחת
שאין   אחדביותר  שבמשך    אף  אה"ק  השניםבכל  ש  עשר  הוא  הרגיש 
צריך   זה שאחדים    –משהו בכ"ז    לעשותבעצמו  ורק  לי   וכתבו   ענואך 
על   )ח"ו    תביעות)במענה  שהרי   –מכאן  יבש"ט  "שבודאי  מעצמם( 

והנוסח הולך ונשנה  –נשיאינו אמרו שיד החסידים תהי' על העליונה" 
ויותר , אלא שלאחרי ההתועדות דתשרי זה הוסיפו שיהי'  עשר שנים 

"מלכתחילה   פעילה  בער ַאריכ"ז  "יד"  שכשאין  ופשוט  די    –". 
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, בלי זירוז ותביעות  כללבאסיפה(. ועסקנים הנ"ל: בלי היכרות מיוחדת  

 .ומצליחים פועליםאום דרך כלל ר , בלי שיַ כללמאצה"ב וכו' 

כהנ"ל   מכתיבתי  לתועלת  תקוה  אמרו    –מה  חז"ל  אחת:  רק  כנראה 
)והמצב   זה  למספר  מתקרב  והריני  פעמים,  מאה  עד  התביעה  שצ"ל 

 מאשר הי' בפעם הא'(.  יותרגרוע  – ועודככהנ"ל שנמנה 

 

 רמו

 ]ג' אד"ר, תשל"ג[ 

מענה לא' מאנ"ש על מכתבו בקשר לחיזוק השכונה )ס' "בכל ביתי נאמן  
 (:114ע'  . תשורה זלמנוב אדר"ח אדר תשע"ג 278-279הוא" ע' 

סימן    – על מה שכתב: "גם מחכים אנו לתשובה על שאלותי הקודמות"  
 קו תחת תיבת "מחכים", וכתב:

!!? 

 להם אנ"ש שי'(:  שקוראים)וע"מ למסור גם לאלו  עניתיו ברורות

להיות שמש של "שעברא" ושל   –אפילו באם ארצה    –  ביכולתי( אין  1
 הקאמיוניטי קאונסיל. 

ממשות  2 אין  שכיון    שהיצה"רבזה    וכלל  כלל(  הנ"ל,  את  מפתה 
המצב   ע"ד  לי  דמקצתמלאו    – שמוסרים  במקצת  המוטל    עכ"פ  את 

כיון    –   המבהילה ואי אנושיתזה מחמיר אי פעילותם    ואדרבא   – עליהם  
  לגמרי בכדי להצדיק ולשלול    ביומכבר שמשתמשים    ברורשהודעתים  

גשמי   פרטי  ריוח  בה  שיש  זו  )מלבד  מצדם  פעילות  ולא וחומריכל   ,)
 " לעשות מה שהוא בפועל.ח"ו"

שנים(  3 ג'  היחידות    חזקת  ושתוצאותי'  השכונה  ע"ד  מרעיש  שהנני 
בהנוגע   רואה  בהרעש    –  לפועלשהנני  מוסיף  שהנני    מוסיפים   –שכל 

בהעדר הפעילות. ואיני מחוייב להכשילם בזה ולבזות את    –בה"צלחות"  
 עצמי.

 בַסטַמר תועיל: להתבונן במה שעשו ועושים    שאולי( העצה היחידה  4
  מקצת דמקצתולעורר את היצה"ר דהנ"ל שיתקנאו בהנ"ל ויעשו עכ"פ  

דהנ"ל   היצ"ט  אל  ]לדבר  דהנ"ל.  תועלת    – מעשיות  אין  ,  כללכנראה 
 [ כלל ולא חלה כל הזזה   שהרי זה עשיתי ג' שנים
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ופ'  5 פ'  ענין  אעשה  שאני  אלא  עצה  שאין  כתבו  הוא מַ   –(  שגם  ראה 

אות   )וכנ"ל  הנ"ל  בשיטת  ע"ז    –((  2מתחיל  ובהחלטוישכח  , לגמרי 
 וכנ"ל.

בהענינים  6 שאלותיו  על  ע"ע  שעניתיו  בזה  טעיתי  כנראה  כיון    –( 
ה"שמשות"  שקבלתי  שמפרסמים  שנצמחה  "התועלת"  שכנראה 
הנ"ל, ובמילא לא רק שאין להנ"ל עוד מה לעשות בזה )שה"ז "פגיעה 

וכדרכם    –אלא שאדרבא עליהם למנוע ג"כ אחרים לעשות    –בכבודי"(  
 . וק"ל.למנוע זהלמסנ"פ  – בכל עניני 

רות שאין הענין לכתוב לי תירוץ והסב  –( בטח יסיתו מי שהוא מהנ"ל  7
 –  וכו' וכו'כנ"ל, ואדרבא מסנ"פ ופועלים יומם ולילה ואפילו בשויו"ט  

, כי אין בזה תביעה ח"ו שלי  כלל: שאין כל צורך בהנ"ל בשמיויסבירם 
ה"ז   –. ואם ברצונם אויסטענה'ן זיך  השו"עכ"א שמוסר אני דרישות  

 בינם ובין נותן השו"ע, ואין צורך בממוצע.

 

 רמז

 ל"ג[ ז' אד"ר, תשועש"ק תרומה, ]

המילה   אומנות  ללימוד  בקשר  מכתבו  על  עמרם  אלי'  דניאל  לר'  מענה 
 קודש חכ"ח ע' קלב(:-. אגרות 176)תשורה מונדשיין י"ז כסלו תשס"ח ע'  

 יפנה אל הרי"י שי' רסקין )בראשל"צ( ויאמר שעושה זה ע"פ הצעתי.

 

 רמח

 ]ח"י אד"ר, תשל"ג[ 

 – מענה לא' ששאל ע"ד פתיחת "בית אבות" 

 קודש חכ"ח ע' קלג. -נדפס באגרות

 

 רמט

 ]כ"ף אד"ר, תשל"ג[ 

מענה לא' ששאל, בקשר לזה שעליו להמנע מלבוא למאנטרעאל לצורך  
 – סודי, האם עליו להמנע גם מלבוא לניו יארק 

 קלח.-קודש חכ"ח ע' קלז-נדפס באגרות
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 רנ

 ]כ"ג אד"ר, תשל"ג[ 

מענה לא' שכתב, בקשר לשידוך מסויים, שכל הענינים כבר סודרו ורק  
 – נשאר ספק בענין הכספי 

 קודש חכ"ח ע' קלט. -נדפס באגרות

 

 רנא 

 ]כ"ד אד"ר, תשל"ג[ 

 – מענה לשאלה האם להעביר את עצמות אבי המשפחה לאה"ק 

 קודש חכ"ח ע' קמא.-נדפס באגרות

 

 רנב

 ]כ"ה אד"ר, תשל"ג[ 

יחיא )מהעתקת המזכיר.  מענה להשליח הרב משה  על מכתבו  ל פעלער 
וזכות   שי'  הנמען  משפחת  באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה 

 הרבים תלוי' בהם(:

אזכיר  וכו',  מהמשוער  ויותר  טובות  תוצאות  שתהיינה  ויה"ר  ות"ח. 
 עה"צ.

 

 רנג

 ]כ"ו אד"ר, תשל"ג[ 

לר' ישעי' הכהן מטלין שכתב: "יואיל נא כ"ק אדמו"ר שליט"א   מענה 
  – ולהשיב אם צריך לקרות בס"ת של משיח . ." )מצילום כתי"ק  לטרוח  

 קודש חכ"ח ע' קמא(: -. אגרות27תשורה לאזאר ט"ו מנ"א תש"פ ע' 

[ במכתבו כתב: "א( בשבת מברכים פ' שקלים, בשחרית קריאת ויקהל  1]
 או פ' שקלים". 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ ובעיגול את התיבות "פ' שקלים". 
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פ'  [  2] או  ויקרא  פ'  בשחרית  זכור,  פ'  ויקרא  בשבת  "ב(  כתב:  במכתבו 

 זכור". 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ ובעיגול את התיבות "פ' זכור". 

 [ במכתבו כתב: "ג( בפורים שחרית". 3]

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "בפורים שחרית". 

 ו או פ' פרה". [ במכתבו כתב: "ד( בשבת צו פ' פרה, בשחרית פ' צ4]

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ ובעיגול את התיבות "פ' פרה". 

 [ על כללות המכתב, הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א: 5]

 ופ' החודש

 

 רנד

 ]כ"ו אד"ר, תשל"ג[ 

מענה להרב יצחק אייזיק הלוי טוירנויער שכתב: "אחדשה"ט, באתי בזה  
אמ אמרי  קושט  להשיבני  בטובו  ויואיל  הטהורה  נפשו  בענין  לחלות  ת 

נחוץ מאוד, והוא: ילד קטן מילדי בני ישראל נלקה במחלה אנושה על  
הכבד ר"ל והרופאים אמרו נואש לחייו והוא מסוכן מאוד ל"ע, ויש עוד  
ילד אחר שגם הוא סובל במחלה זו אבל אינו מסוכן כל כך כמו האחר  
והרופאים אמרו שאם ימות הילד ל"ע יהיו יכולים לתחוב במחט בהכבד  

ציא ממנו מעט ועי"ז יוודע שורש מחלתו האנושה ר"ל, והשם הטוב  להו
יהיה בעזרם שימצאו תרופה ומזור להילד האחר בקרוב. ונפשי בשאלתי  
אם רשאים לתחוב המחט בהכבד ולהוציא מעט ממנו, אם אין בזה חשש  

 )ע' קמב((: 14קודש חכ"ח ע' -ריש אגרות  –ניוול המת" )מצילום כתי"ק  

 המענה מטלפנים:שלא לעכב  

ובפרט לאחרונה )בקשר  וגדלהידועה    –השקו"ט בכהנ"ל באחרונים    ,
 עם המצב באהקת"ו(. 

 שייך לאגוה"ר וכיו"ב.  –בנוגע לפס"ד בפועל 
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 הנר

 ]אד"ר, תשל"ג[ 

מענה לר' יהושע מונדשיין על מכתבו )להמזכירות( בקשר לס' המפתחות  
אדמו"ר   כ"ק  של  אביו  ז"ל  יצחק  לוי  הרב  הרה"ח  הרה"ג  ספרי  על 

תשורה מונדשיין י"ז    –תי"ק  שמתעסק בעריכתו )מצילום כ  –שליט"א  
 (: 60כסלו תשס"ח ע'  

 השער

 ליקוטי לוי יצחק   –תורת לוי יצחק 

 מפתחות
 

 אין ענין להכפילם בהמפתחות –הרשימות והצילומים שבס' הנ"ל 

 

 ורנ

 ]אד"ר, תשל"ג[ 

.  337-338מענה לר' שניאור זלמן גורארי' )ס' "בכל ביתי נאמן הוא" ע'  
 . והעתקה(: 19תשורה גופין י"ג סיון תשס"ה ע' 

הפעולות  חוסר  על  שלו  זכות"  "שהלימוד  כלל  מרגיש  שאינו  לפלא 
  המתי מספרשאמרו אלו    הכי חלושהשוללת הלימוד זכות    –   המבהילה

עכ"פ על החלטתם דאנ"ש    אמתלאשצריך למצוא איזו    עדייןשמרגישים  
 .טאהן ויהי מה! גאר ניט הנחושהשי' 

 והיא שא"א בשו"א אויפטאהן!

לכל שדוקא אלו שלא ידעו את "יוסף" ולא  המפורסםוהוא מאריך ע"ד  
 הם כוונתי )להצעירים והנשים(  וכו' וכו'למדו בתו"ת שמעבר לים 

 א( עושים בפועל 

 ב( מצליחים בהפלגה 

   ג( יוסיפו בכל הנ"ל
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 זרנ

 ]ועש"ק ויקהל, כ"ח אד"ר, תשל"ג[ 

ואם   להודיענו  יואיל  וואלדמאן שכתב: "בבקשה, אולי  יוסף  לר'  מענה 
י יפרש במשך ההתוועדות בשב"ק  אפשר, לפני שב"ק, איזה פירוש רש"

כתי"ק   )מצילום  ע'    –הבעל"ט"  ח"א  המלכות"  "מבית  אגרות 61ס'   . -
 ודש חכ"ח ע' קמג(:ק

 בל"נ

גו'    לעשותפרש"י טעם הכפילות בר"פ: ויאמר גו'    לאלמה   גו' ויאמר 
לאמר )לכם( והשינוי שבין זל"ז אף שב' הציווים נאמרו באופן א' )כי 

 תשא, תרומה( 

 

 

 רנח 

 ]לפני ש"פ ויקהל, ער"ח אד"ש, תשל"ג[ 

של   לנדבתו  וויינברג בקשר  הלוי  יוסף  לר'  )אגרותמענה  - נדבן מסויים 
. "בית  5קסה. תשורה וויינברג כ"ט סיון תשנ"ח ע'  -קודש חכ"ח ע' קסד

 (:50ע'   78משיח" גליון 

 ת"ח על הבשו"ט הנ"ל. 

 אזכיר עה"צ להנ"ל.

עפ"י מאחז"ל חמרא למרא טיבותא לשקי' )ובפרט( גדול המעשה כו' 
 שייך גם אליו. –מובן שהבא לקמן 

 נתקבלה.תרומת הנ"ל -נתינת

עיקר    פַארוהנה   ובפרט   –דעם  צדקה  מצות  ]ובפרט  שבדבר  מצוה  די 
שזוהי פעם הראשונה שנותן סכום כזה שלא ע"מ לקבל פרס   –בסכום  

לפני,  נח"ר  וכהל'  אויבערשטער,  דער  דיינקט  קשות[,  התחלות  וכל 
בצדקה   ]ובפרט  וככה(  )המשך  הבורא  הקב"ה    –תענוג  של   –מצותו 

ות בהרחבה וכמש"נ רחבה מצותך מאד, אגה"ק  ובאופן דהתחלת נתינ
 סי' טו"ב[. 
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הרחבה    –על גודל הנח"ר שגרם לי ובמילא    –אבל מה שעלי להביע ת"ח  

בכו"כ ענינים שאין שייכים לממון כלל )נוסף על ההרחבה בהפעולות 
 הקשורות בהוצאות כספיות(.

וגודל הנח"ר מזה שמתחיל בפועל לצאת אל המרחב האמיתי בענין של  
 צוה וממון )להבדיל, ושע"י נתינתו נעשו( גם יחד. מ

ונתינתו עוררה אותי על הביאור בפירש"י )ר"פ כי תשא את ראש( אשר  
 ומראה לוהקב"ה לבחי' משה שבנפש הנותן,    נראהכאשר "זה יתנו"  

 שנתינתו היא "מטבע של אש".

 

 רנט

 ]ג' אד"ש, תשל"ג[ 

יהדות האמיתית  מענה למרת רחל ברג בקשר לניצול כשרונותי' להפצת ה
 – בסביבתה 

 קודש חכ"ח ע' קמד. -נדפס באגרות

 

 רס

 ]ז' אד"ש, תשל"ג[ 

  1500מענה לר' ישראל לייבוב שכתב ע"ד בקשת משרד הבטחון לקנות  
 – זוגות תפלין 

 קודש חכ"ח ע' קמט.-נדפס באגרות

 

 רסא

 ]י"א אד"ש, תשל"ג[ 

ע"י   שהגיע  מכתב  צילום  "רצ"ב  שכתב:  בנימיני  הלוי  חיים  לר'  מענה 
כאן   הלומד  מפטרופוליס  לשעבר  תלמיד  הוא  הכותב  מבראזיל,  שליח 
בעיה"ק בישיבת פורת יוסף ולומד כל שבוע אצלנו ליקוטי שיחות ק' וכו'.  
את   לי  ושלח  פאולו  בס.  הוריו  את  לבקר  לבארזיל  נסע  שבועיים  לפני 
הבשורה על החלטת ועד הישיבה ד"מחנה ישראל" שם. המכתב עליו הוא  
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הגיע לידי, בכל זאת הנני מבקש מאוד מענה קודש האם .    כותב עדיין לא

 (: 269-270. לקבל את הצעתם לחזור לשם . ." )ס' "ישיבה של מעלה" ע'  

על מה שכתב בהמשך מכתבו: "לנו יש כאן ב"ה עבודה, לי במוסד הידוע  
משרד  מטעם  ילדים  גני  ממאה  למעלה  על  מפקחת  היא  תחי'  ולזוגתי 

 החינוך כו'", כתב: 

 אין כדאי לעזוב כ"ז ולנסוע למק"א וכו'. – עפ"ז

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל ויבש"ט.

 [. ברצ]וראה לקמן מענה 

 

 רסב

 ]לפני חג הפורים, תשל"ג[ 

)קובץ "זכרונות   לר' אהרן זאקאן בקשר למבצע "משלוח מנות"  מענה 
 (: 46אהרן" ח"ב ע' 

 ובטח יש שינוים בביהס"פ בקשר לזה  –פורים ביום א'  –בשנה זו 

 

 גסר

 ]לפני חג הפורים, תשל"ג[ 

מנות"   "משלוח  למבצע  בקשר  נוסף  מכתב  על  זאקאן  אהרן  לר'  מענה 
 (: 46)קובץ "זכרונות אהרן" ח"ב ע' 

 ות"ח על הבשו"ט ובודאי ינצלו מוצש"ק ויום א' בוקר

 

 דסר

 ]לפני חג הפורים, תשל"ג[ 

שר למבצע "משלוח מנות", בו  מענה לר' אהרן זאקאן על דו"ח שכתב בק
בנושא למוסדות החינוך  הוסיף שניתן לקבל    , ציין שעל המכתב ששלח 

 (: 46יד לחג הפסח )קובץ "זכרונות אהרן" ח"ב ע' -מצות שמורה עבודת 

 נכון במאד מאד שכ' זאת, ובפרט עפמש"כ אדה"ז בשו"ע סתכ"ט.
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 רסה

 ]לאחר חג הפורים, תשל"ג[ 

און על דו"ח ע"ד חלוקת משלוח  מענה לתלמידי ישיבת תו"ת מאריסט
)אגרות  הפורים  בחג  המזכיר,  -מנות  והעתקת  קנב.  ע'  חכ"ח  קודש 

 באדיבות ר' יוסף יצחק שי' גראסבוים(: 

 ות"ח על הבשו"ט, בטח יעשו עד"ז גם במבצע שמורה וה' יצליח. 

 

 רסו

 ]י"ז אד"ש, תשל"ג[ 

מענה ליהודי מסויים השוהה בשכונת קראונהייטס, אשר כ"ק אדמו"ר  
יט"א השתדל למנוע אותו מלהמיר דתו ר"ל ולהיות כומר לאמונתם.  של

"תודה   מאנגלית(:  )בתרגום  כתב  והאכפתיות  במכתבו  האהבה  על  לך 
כאן ועם מאיר אבוחצירה.    שהראית בצורה לבבית כל כך במשך שהותי

לך על הדברים הרבים שלמדתי מחייך. הייתי נשאר לזמן ארוך    תודה 
, (ברצות ה')לעזוב    ש מכאיבה לי. אני מתכנןיותר, אך היחס לאותו האי

'"  המושלם של ה  מחר. מגמתי היחידה, לתקוותי, היא למצוא את רצונו
 )ע' קנז((: 18קודש חכ"ח ע' -ריש אגרות –)מצילום כתי"ק 

" שכתב  מה  את  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  מתכנןכ"ק  לעזוב    אני 
 ", וכתב: , מחר (ברצות ה')

אשר אין זה רצון השם. וישאר כאן עכ"פ עד    ובודאי   כלל וכללאינו נכון  
באופן שנוכל לחוג ביחד כל ג' הרגלים )וכן יום    – לאחר תשרי הבע"ל  

תורה    – הולדתי(   שמחת  התורה    –כולל  ללימוד  הזמן  בה    ועיוןוינצל 
 רצון השם.  זהוכי    – בחיות ועד שיוכל להחיות גם אחרים. והשם יצליחו  

 אזכיר עה"צ. 

 

 רסז

 תשל"ג[ ]י"ז אד"ש, 

שכתב   אושפאל  דובער  יצחק  להרב  חג    –מענה  להתועדות  בהמשך 
הפורים, בה לראשונה הושמעה התועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א ברדיו  
בשידור חי: "בשם כמה וכמה מידידי הנני להביע התודה הלבבית לכ"ק  
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על   הגדולהא"ש  התוועדות    הזכות  בעת  כ"ק  דברי  לשמוע  להם  שניתן 

לא שמעו מעולם כזאת, ולא זזו משמעם עד כלות    פורים )ע"י הראדיא(, 
כל ההתועדות. כל הברכות יחולו על ראש כ"ק והשי"ת יחזק בריאותו  

וכפי הברכות שמברך אותנו  ובקרוב ממש יוליכנו לקבל פני משיח צדקנו  
 (: 21" )תשורה שמוקלער כ"ד אדר תשס"ד ע' תמיד

ת"ח על הבשו"ט. ויה"ר שיפעלו הדברים וכו' וכהפסק דין המעשה הוא  
 (אסתרהעיקר וכהשם )מגילת 

 

 רסח

 ]כ"א אד"ש, תשל"ג[

)אגרות בפאריז  חב"ד  ממקורבי  לא'  קנט.  -מענה  ע'  חכ"ח  קודש 
 והעתקה(:

בקשר לעסקיו: "הענין הנ"ל קשור בנסיעתי הנוכחית    –[ במכתבו כתב  1]
 עשות . .". לארה"ב וכן לאירופה לחפש ל

וכן   "לארה"ב  התיבות  את  ובחץ  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 לאירופה לחפש לעשות", וכתב:

 ( 1נכון הוא )

[ במכתבו כתב: "ברצוני לשאול את דעת כבודו על "הבניה החופשית"  2]
.". . 

החופשית",   "הבניה  התיבות  את  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 וכתב:

שלהם מהלשכות  הסודיות   היפךענינים    בכמה  ומפני  ישראל  דת 
קשה לברר מראש ולמה להכנס לכל זה?! ויעשה טוב וכו'    –שבהנהגתם  

 ( 2להם ) כללמבלי להשתייך 

 [ במכתבו ביקש ברכה עבור זוגתו. 3]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 השמות דזוג' תי'

 ( 3ואזכירם עה"צ להנ"ל )
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 רסט

 ]כ"ג אד"ש, תשל"ג[ 

שכתבו   אוסטרליא  מלבורן  גדולה  לישיבה  השלוחים  לתלמידים  מענה 
דו"ח ע"ד פעילותם עם היהודים שפגשו בדרכם חזרה לניו יארק בסיום  

 – תקופת שליחותם 

 קודש חכ"ח ע' קס.-נדפס באגרות

 

 רע

 ]לאחר כ"ג אד"ש, תשל"ג[

 בהמשך ל"יחידות" אלי' זכה:  –מענה להרב מאיר צבי גרוזמן שכתב 

יבר כ"ק בארוכה על זה שבישיבה חסרים תלמידים, והדגיש  "ביחידות ד
הרמי"ם   בהרוחנית,  אם  כי  הגשמית  בההנהלה  אינו  שהחסרון 
נוגע   הנ"ל  לכל  לי הנה  ידוע  והמשגיחים והמשפיעים. עד כמה שהמצב 
רצון   למלאות  אחד  לכל  שיש  הרצון  על  דנוסף  בישיבה,  המצב  מאוד 

יו. ומחפשים תמיד עצות  אד"ש, הנה כל אחד רוצה להצליח במעשה יד 
איך לשפר המצב. ואם יש לפעמים איזו שהיא התרשלות הרי זה בא רק  
מתוך יאוש שאינם רואים מה שיכולים להועיל. על כן אנו מבקשים עצה  

 והדרכה מאד"ש ובטוחני שכולם יקיימו זה בכל מאודם. 

כדי להוסיף בתלמידים צריכים לשפר המצב בתלמידים הקיימים. אחד  
ונות העיקריים בישיבות שלנו שאין כבוד והערצה מהתלמידים  מהחסר

לר"מים המשגיחים והמשפיעים, וממילא חסר להם בהקבלה. אמנם איך  
 לתקן זה. 

ויהי רצון שאזכה להצליח בעבודתי בישיבה בחינוך ולימוד התלמידים  
וכן עם עצמי ובני ביתי שי' מתוך בריאות הנכונה וכו'. שאזכה לקבל כל  

 ים לקבל מאד"ש".מה שצריכ

 (:34מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )תשורה רביסקי כ"א סיון תשע"ט ע'  

לאחרי בקשת סליחתו, השאלות עצמן מוכיחות עד כמה "נוגע" הנ"ל 
ע"ד הנ"ל )כפי   האמתלאובכל אופן בהשערתי שהמענה ובי' המצב תהי'  

זה   כו"כ  לי  הישיבות    הדגשתישנים(    כו"כ שכותבים  שכל  בשיחתנו 
ובמילא ילמדו בתו"ת    ומתמלאות גם הןבאה"ק מלאות ונפתחות חדשות  

 . וד"למהן. 
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 עאר

 ]לאחר כ"ג אד"ש, תשל"ג[

גרוזמן שכתב   צבי  להרב מאיר  זכה:    – מענה  אלי'  ל"יחידות"  בהמשך 
נהיים   הישיבה  בענייני  ההתמסרות  ידי  דעל  אד"ש  אמר  "ביחידות 
לימוד   ידי  על  כמו  נפלא  יחוד  לא  אבל  יחוד.  בבחי'  לאד"ש  מקושרים 

אנ כן  על  הבנתי(.  )כך  מה  תורתו  על  לעבור  להשתדל  האם  עוד  שואל  י 
שנאמר בשיחות ק' או להתרכז בענין אחד" )תשורה רביסקי כ"א סיון  

 (: 35תשע"ט ע'  

 שיתרבו ת' בתו"ת –כיו"ב בתו"ת דאה"ק  ודכל דילי'עתה מצוה 

 

 ערב

 ]שלהי אד"ש, תשל"ג[ 

סיון   כ"א  רביסקי  )תשורה  מכתבו  על  גרוזמן  צבי  מאיר  להרב  מענה 
 (: 35תשע"ט ע'  

 להנ"ל  כלללהמשיך בזה. ואפ"ל באופן שלא יסתור 

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל 

 

 רעג

 ]כ"ד אד"ש, תשל"ג[

חבר ועד "המטה הארצי להקמת ע"א המוסדות"    –מענה לר' ברוך גופין 
"בהמשך    – כתב:  בו  חדקוב(,  הרחמ"א  )להמזכיר  מכתבו  על 

לההתעוררות שהיתה להדפיס מתוך ספר דרך מצוותיך לאדמו"ר הצ"צ  
את מצות מינוי מלך, שהעתק מהמכתב שלחתי לכת"ר לפני כשבוע, ענין  
את   יוציאו  שאכן  ובקשו  מאנ"ש  הרבה  אצל  בחמימות  נתקבל  זה 

ני י"א  הבהיר  יום  לקראת  הנ"ל  ולאחר  הקונטרס  ברבים.  ללימוד  סן 
העתקים בצילום מתוך ספר    500שהוחלט להדפיס וכבר הוזמנו בדפוס  

דרך מצוותיך בהוספת "שער בלאט" )המצו"ב(, נתעוררה השאלה שצריך  
לבקש רשות מכת"ר להוציא את הנ"ל, והננו לשאול חו"ד כת"ר לענין זה  

קובץ    –י"ק  אם אכן נוכל להוציא את הקונטרס לי"א ניסן" )מצילום כת
 (:24-25"לקט מענות קודש בעניני משיח וגאולה" ע'  
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 לזה. כלל וכלל שאין הזמ"ג  פשוט

 הפסקוע"ד    הביטוללכאן ע"ד    ויטלפנו  –הצעת ההדפסה    כלילויבטלו  
 . וד"ל. וק"להדיבור ע"ד הקס"ד אפילו. 

 תומ"י לטלפן

 

 עדר

 ]אדר, תשל"ג[ 

ספר   ובית  הכנסת  בית  לבניית  בקשר  חייקין  ומר  העכט  למר  מענה 
 קסד((:-)ע' קסג  19קודש חכ"ח ע' -ריש אגרות –)מצילום כתי"ק 

  zoningבנוגע לבית המוצע אין שם    –בודאי אף שאין מזכירים עד"ז    1
 האוסר ביהכנ"ס ובי"ס וכיו"ב.

"ש שי'  מובן שזהו על אנ  –מתאימים    –השכונה והבית    ַהאםבנוגע    2
 להחליט, וכן בנוגע להמחיר.   שעל אתר

 מהעיקרים החסר במכ': 3

יש די כסף לקנין הבית, החזקתו, משכורת ל"שליח" )או כיו"ב(  הַ (  1   
 לית(? במדה מינימַ  –והוצאות הפעולות )עכ"פ 

יש מועמד )על אתר, או ממק"א( לנהל הפעולות באופן המתאים  הַ   (2   
כולן בעצמו, או רק חלק החשוב   –)תורה ברבים, דרשה, תעמולה, ארגון(  

 מהן ובהשאר יגייס מאנ"ש שי' שעל אתר? 

להתענין   4 לראש  לכל  עליו  כמובן  חב"ד:  ובית  שי'  העכט  למר  בנוגע 
א  שתספיקבעבודה   חב"ד"  ל"בית  שי',  ב"ב  שתיכף  פרנסת  מקום  ין 

הוצאת    –תהי' נוסף על כל הוצאות הנ"ל המוכרחות    –בהתחלת פעולתו  
 משרה שלמה וכו'.

יַ   5 שהשם  עה"צ  המעינות   םנח אזכיר  ויפיצו  בכהנ"ל  הנכונה  בדרך 
 והיהדות בכלל באופן טוב ובהצלחה. 
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 ערה

 ]חורף, תשל"ג[

 מענה לה"ועד להפצת שיחות" שכתבו: 

שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, חושבים אנו  "בקשר לסיום שנת השבעים  
 להדפיס "הגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים" מכורך. הספר יכיל:

כ"ק אדמו"ר שליט"א,   פירוש  עם  פסח  של  שנדפס    –הגדה  באופן  ולא 
ע"ע, כ"א ההגדה עצמה בראש העמוד, ותחתיו "לקוטי טעמים ומנהגים"  

ומנה טעמים  "לקוטי  "קעפל"  יהי'  עמוד  הפירוש(.  )ובכל  גב  על  גים" 
ע"י כ"ק אדמו"ר    כבר שהוגהו    – ואח"כ בהוספות: לאסף כל השיחות וכו'  

ונדפסו   )או בהליקוטים    כברשליט"א  המבארים    –(  וכו'בספרי לקו"ש 
הפסקאות של ההגדה, ולסדרם כולם ביחד על סדר ההגדה. ולהוסיף גם  

  שכברכלליים דחג הפסח, עם עוד שיחות ומכתבים לחה"פ  -המכתבים  כל
נדפסו )חלק מהם בספרי הלקו"ש, וחלק מהם בההוספות    כברהוגהו, ו

גאלי'ס אלו לכ"ק אדמו"ר   )וכבר נמסרו  ללקו"ש ח"ז שמכינים לדפוס 
 שליט"א((. 

 עמודים.  250רתנו יכיל הספר בערך ע"פ השע

ניסן   לי"א  לגומרו  שאפשר  ואמרו  וכו'  המדפיסים  עם  דברנו  וכבר 
 הבעל"ט, סיום שנת השבעים שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

ואם כ"ק אדמו"ר שליט"א מסכים להנ"ל, שואלים אנו אם כדאי להשים  
ע"ע   )ונדפסו  ומנהגים"  טעמים  ל"הלקוטי  שנתוספו    בסוף ההוספות 

היא  הה שם  במקום  תהי'  ופיסקא  פיסקא  שכל  היינו,  אתר;  על  גדה( 
 שייכת". 

ס' "שערי ישיבה גדולה"    –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
 (:352חל"א ע' 

 מחק את התיבות "שואלים אנו אם", וכתב: 

ובהג"ה   מסודר  באופן  יהי'  להנ"ל[    כדבעיבאם  במאד  ]מסכים  ונכון 
 לפענ"ד

 וספות כו'[ ]כדאי להשים ההו
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 וער

 ]חורף, תשל"ג[

מענה להת' אברהם דוד הלוי בנימיני ששאל באיזה ישיבה ימשיך בזמן  
 (: 270הבע"ל לאחר חג הפסח )ס' "ישיבה של מעלה" ע'  

 ע"פ מחז"ל במקום שלבו רוצה.

 

 עזר

 ]חורף, תשל"ג[

 (:14מענה לא' התמימים )"התקשרות" גליון נט ע' 

הוראת רבותינו נשיאינו שבכל כיו"ב צריך לדבר עם המשפיע   מפורסמת
 שי' ולעשות כהוראתו.

 

 חרע

 ]חורף, תשל"ג[

מענה להמתעסקים בהכנת תקליט "ניגוני חב"ד" היו"ל ע"י "ועד ע"א  
 (: 11מוסדות" )תשורה כהן ט' סיון תשס"ו ע'  

 הזכרתי היום עה"צ 

אחדות וכו' לקרב הלבבות ולהגדיל ה  –והנה פשוט שמכוונות התקליט  
ופשיטא שלא יוגרם עי"ז דיחוי ח"ו של מי שהוא )או שעכ"פ יתפרש    –

ולצערי בכל התכניות הזכיר כו"כ שמות וחסר    – כך ע"י עשרה מישראל(  
דוקא מאנ"ש שי' זה שסידר כבר תקליטים, תמים, וכו' חכיתי שמעצמו  

שיהי'(    –יצרפו   טעם  )מאיזה  א"א  שבאם  מובן  הנ"ל  וע"פ  כו',  אבל 
ישלם שכר טרחה לכל אלה שעשו    –הי' התקליט בארגון שניהם יחד  שי

 ]. .[וכל הענין בטל  –בזה ע"ע 

 ובכל אופן כדאי להכניסו בהתקליט.]. .[ ניעט ניעט ניקאווא  ]. .[
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 רעט

 ]חורף, תשל"ג[

 מענה לא' ממקורבי חב"ד בפאריז בקשר לפרנסתו )מהעתקה(

 יבחור בזו

 בשמירת שוי"ט ( שגם הפרנסה אפשר להיות 1

 ( מבין אלו שאפשר להיות הפרנסה בפאריז ולא בערי השדה2

 מנהגי יום הולדת 

 

 רפ

 ]לפני חודש ניסן, תשל"ג[ 

מענה לחברי "כולל אברכים" כפר חב"ד על מכתבם )להמזכיר הרחמ"א  
)ס'   דאורייתא"  "פלפולא  קובץ  להו"ל  תכניתם  ע"ד  כתבו  בו  חדקוב( 

ת התמימים ואנ"ש מאריסטאון  "היכל מנחם" ח"א ע' קד. קובץ הערו
 קודש חכ"ח ע' קמג(: -ש"פ משפטים תשמ"ב )גליון רנב( ע' ז. אגרות

 שכאן אין מגיהים היו"ל במק"א.  ברורלהודיע 

  כדבעי שצ"ל ביקורת    ופשוטהאחריות היא על המו"ל שעל אתר.    וכל
 בשטח זה עכ"פ שנים )בנגלה, חסידות כו'(. מומחיםשל 

זה  –בשמי   רק  ידפיסו  עה"ח  לא  השמועה    –  שבאתי  ע"פ  או   –ולא 
 שהגהתי בעצמי. ברורשעכ"פ 

 

 רפא

 ]ב' ניסן, תשל"ג[ 

על    –"צעטל" בכתי"ק להנהלת ולחברי "כולל אברכים" שע"י המזכירות  
צדק"  "צמח  הכנסת  בית  שע"י  אברכים"  "כולל  מאת  דו"ח  גליון 

)מצילום כתי"ק   )ע'    20קודש חכ"ח ע'  -ריש אגרות  –בירושלים עיה"ק 
 קעו((:
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 מזכ'

 דכאן ולשאלם: –להראות להנהלת ולחברי הכולל שי' 

כיון שנתייסד כאן    –דומה להנ"ל או יותר טוב מזה    משהוא( היש כאן  
 מכו"כ שנים לפנ"ז.

 בשו"ט. –למה לא הודיעוני  –ב( באם הן 

 עס הַארטהיש מי שהוא וואס עם  –ג( באם לאו 

 מה עשה להתקון )אין כוונתי לאמתלא שאחר צריך לעשות(   –ד( באם הן  

אולי כבר בא הזמן )יותר מג' שני חזקה( "לגמור" הכולל  –ה( באם לאו 
כהנ"ל    גם לדעתם )שהרי באם באלו שצ"ל נפשם חשקה בתורה אין  –
אדם  היפך מש"נ:    –הרי הכולל משמש רק הצדקה לבזבוז ולבטול זמן    –

 . לעמל יולד

 )המענה קודם י"א ניסן(. 

 

 רפב

 ]ג' ניסן, תשל"ג[

מענה לר' ישראל לייבוב על דו"ח ע"ד מבצע פורים בבסיסי צה"ל )ס' "ימי  
 (: 123תמימים" ח"ו ע' 

 ות"ח ת"ח על הבשו"ט.

 

 רפג

 ד' ניסן, תשל"ג[ועש"ק תזריע, ]

למרת אדל רחל מזל קרץ על מכתבה )מהעתקת המזכיר. המענה  מענה  
הרבים   וזכות  תי'  הנמענת  משפחת  באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם 

 תלוי' בהם(:

 אזכיר עה"צ ותבש"ט והרי החודש חודש הגאולה. 
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 רפד

 ד' ניסן, תשל"ג[ועש"ק תזריע, ]

ע"ד   שכתבו  שגלוב  זלמן  שניאור  ור'  פליסקין  אבא  ישראל  לר'  מענה 
 – ", וע"ד קנין הבית ברחוב פרעזידענט FREEהתקנון לארגון "

 קודש חכ"ח ע' קעז.-נדפס באגרות

 

 רפה

 ]לאחר ז' ניסן, תשל"ג[ 

מענה לר' דוד ראסקין שכתב דו"ח ע"ד מסיבת ה"בר מצוה" של בנו הת'  
יצחק שנערך ביום ז' ניסן. ובסיומו כתב: "בתי חי' מושקא תחי' בת חוה  

. ויעזור השי"ת וישלח לה    עלקא תי' ב"ה מיום ליום נעשה יותר טוב .
רפואה שלימה ורפואה קרובה בלי שום רושם כלל. ויעזור השי"ת שלא  
יהי' מניעות שתוכל אי"ה להיות על פסח בבית מתוך בריאות נכונה . ."  

 (: 16ע'   –חה"פ תש"פ  – )תדפיס מספר "ועבדי דוד" 

 ת"ח על הבשו"ט. אזכיר עה"צ.

 

 רפו

 ]ט' ניסן, תשל"ג[ 

הרב   להשליח  החוברת  מענה  בזה  "רצוף  שכתב:  פעלער  יחיאל  משה 
שחלקנו לפסח וגם רצוף בזה ביאור שלקחנו מהנאום של הערמאן וואק  
שי'   וואק  על  ארטיקל  כן  גם  בזה  ורצוף  שמורה.  דמצה  הענין  על  שי' 

תשורה לאזאר ט"ו מנ"א תש"פ ע'    –שכתבתי עבור . ." )מצילום כתי"ק  
11:) 

 נת ות"ח כן יבש"ט תכה"י. 

 עה"צ.  אזכיר
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 רפז

 ]יו"ד ניסן, תשל"ג[ 

 – מענה לא' שביקש הסכמה וברכה לשידוכי בתו 

 קודש חכ"ח ע' קעז.-נדפס באגרות

 

 רפח

 ([ 1) , תשל"ג]לפני יום הבהיר י"א ניסן

 זית )מהעתקה(: מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכ

הגעתני שמועה אשר כמה מהת' הנ''ל תמורת אשר מנצלים כל זמנם  
 ומרצם בתורה און מיט א קאך מתעסקים בענין הנוגע רק לפלוני ופלוני.  

 והרמת יד ומכות. האמת הנ''ל ואם כן הנעשה מה בזה?]. .[    ועד כדי כך

 

 טרפ

 ([ 2) , תשל"ג]לפני יום הבהיר י"א ניסן

 (:מענה ל"ועד המסדר" )מהעתקה

הגעתני שמועה "טובה" אשר אנ"ש שליט"א סו"ס המציאו מתנה הכי  
הרמת יד ו"תכה רעך" בפועל ובפרסום    –מתאימה לסיום שנת העיין  

 ובד' אמות אלו דוקא

 היש בידם להבטיח שלא יארע הנ"ל עוה"פ בעת התפלה וההתוועדות?

 

 רצ

 ]לפני חג הפסח, תשל"ג[ 

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' חיים ברוך הלברשטם  
כתי"ק   )מצילום  משפחתו  עם  יחד  לאה"ק  נסיעתו  ועד    –לפני  קובץ 

 קודש חכ"ח ע' קפח(: -. אגרות67תלמידי התמימים עשי"ת תשע"ד ע' 
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 להרח"ב שי' הלברשטם

 תח על הדו"ח. 

 ויתברכו בנסיעה )רצו"ש( בשטומוצ

 ובחה"פ כו"ש. 

 ב' הגש"פ לו ולזוג' תי' מצו"ב

 פ"ש וברכת החג להוריו שליט"א.

 מהיר

 

 אצר

 ]כ"ג ניסן, אסרו חג הפסח, תשל"ג[ 

מענה לא' השלוחים שכתב: "בשנה העברה בימי הקיץ הביע כ"ק דעתו  
]ראה   מבינים  התייעצות  עפ"י  הקעמפ  קודש  שאמכור  מענות  ליקוט 

טובים, והנה קודם הפסח  [. והנה עד עכשיו לא היו קונים  קנתשל"ב מענה  
הציעו לי לכאו' קונה טוב וכן הוא לפי הצעת מבינים. והנני לשאול דעתו  
הק' והסכמתו ומוסג"פ הניירות עד"ז" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה  

 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כמענתי כמה פעמים שייך להמל"ח )להחזיר המצו"ב( 

 

 בצר

 תשל"ג[ ]כ"ד ניסן,

מענה לר' חיים הלוי בנימיני ששאל האם לחזור לנהל את ישיבת "מחנה  
 (:272ישראל" בפטרופוליס ברזיל )ס' "ישיבה של מעלה" ע' 

 יחליטו בהתייעצות עם ידידים שבאה"ק ת"ו.

 אזכיר עה"צ. 
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 גרצ

 ]כ"ד ניסן, תשל"ג[

מענה לאחת שכתבה ע"ד מצב בריאות בנה, וכתבה שרוצים בקשר לזה  
לאה"ק. כמו"כ כתבה ע"ד רצונה לדבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א   לנסוע

 – ביחידות 

 קודש חכ"ח ע' קפט.-נדפס באגרות

 

 דצר

 כ"ה ניסן, תשל"ג[ ועש"ק אחרי, ]

 – מענה לר' יקותיאל דוב קלמנסון ששאל ע"ד מקום לימוד בנו 

 קודש חכ"ח ע' קצ.-נדפס באגרות

 

 הרצ

 ]לפני כ"ח ניסן, תשל"ג[ 

מענה להילד מנחם מענדל קרינסקי שכתב: "ביום כ"ח ניסן יתמלאו לי  
ברכה   מבקש  והנני  טובות.  ושנים  ימים  לאורך  שנים  עשרה  שתים 
ממון   צירף  למכתבו  שיחיו".  הורי  לנחת  והנהגתי  בלימודי  להצלחה 

 (: 24תשורה ראסקין אדר"ח אד"ש תשע"א ע'    –לצדקה )מצילום כתי"ק  

 למל"ח 

 בתהלים ילמוד מזמור יג' 

 

 ורצ

 ]אמצע תשל"ג[ 

גודל הענין של הלקוטימענה לה"ועד להפצת שיחות" ש -כתבו: "מפני 
שיחות . . הר"ר יואל שי' כהן . . הנה התדברנו עמו אשר הוא יבקר את  
השיחות . . הר"ר יואל שי' קיבל ע"ע את הנ"ל . . לכן מבקשים אנו את  
כ"ק אדמו"ר שליט"א שמשום גודל ענין הפצת השיחות בכלל, והקשר  

דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א  שיש עי"ז לאלפי ישראל לחסידות בכלל, ול
 בפרט . .". 
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לאחר חתימת ה"ועד להפצת שיחות", כתב הרב יואל הכהן כהן: "הנני  
מקבל לבקר את השיחות שיסדרו, טרם שימסרו אותם לכ"ק אדמו"ר  

 שליט"א". ועל כך באה חתימתו, במכונת כתיבה. 

תשורה טלזנר ט"ז טבת    –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
 (:68ע'   תשפ"ב

 באם

 ( הכוונה לכל )נגלה, חסידות, מ"מ1

 יקבל זה ע"ע )ולא רק מכונת הכתיבה( ]יואל כהן[ ( גם הוא 2

 מקום לההצעה 

 

 זרצ

 ]אביב, תשל"ג[ 

 )ע' רס((: 24קודש חכ"ח ע' -ריש אגרות –מענה לנערה )מצילום כתי"ק 

 ב"ה

 – כיון שלא ברא הקב"ה דבר אחד לבטלה 

 –ולה ניתן חוש בהדרכה וחינוך 

עלי' לנצל הקיץ לניצול חוש זה. ז.א. להיות בקעמפ )אמונה, או פרדס 
 חנה, או שטרנברג וכיו"ב( 

 החוש שלה, ולתועלת הרבים  יופעלהקיץ  שכלבאופן 

 בגו"ר. –ופשיטא שזה יהי' לתועלת שלה 

 שה' יעזרה ותתגבר על כל המניעות וכו', ותבש"ט. ובודאי

 אזכיר עה"צ. 

 אלול –תחליט בחדש ההכנה אליו  –בנוגע לשנת תשל"ד 
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 צחר

 ]תחלת אייר, תשל"ג[ 

קדושים   ב'  ביום  "הנה  שכתב:  טייטלבוים  מיכאל  לר'  אחר    –מענה 
הודענו בקיצור מסכום   –חינוך אהלי תורה - הדינער שהי' לטובת המוסד

ע"י פרטית    האפיל'ס  רשימה  להגיש  הננו  ועתה  שי'.  קליין    –ר"ב 
בכאן   איזה    –המצורפת  עוד  מוסיפים  וכן  והמנדבים.  מהמשתתפים 

פרטים . . והננו מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א אשר נקבל הנדבות  
שהבטיחו במילואם ובקרוב וכן לכל המצטרך להמוסד בגו"ר" )מצילום  

מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש  . המענה  נדפס לעיל  –כתי"ק  
 שי' וזכות הרבים תלוי' בו(: 

 נת ות"ח ת"ח כן יבש"ט גם לעת"ל ובהוספה

 

 טצר

 ]בדר"ח אייר, תשל"ג[

 בית בביתו, וכן כתב ע"ד בנו הנולד  -מענה לא' שכתב ע"ד מצב השלום
 – לו 

 קודש חכ"ח ע' קצד. -נדפס באגרות

 

 ש

 ב' אייר, תשל"ג[ ושים, ד ועש"ק ק]

גודת חב"ד" המרכזית על דו"ח ע"ד "התועדות  מענה להנהלת "צעירי א
 – חברים" השנתית לרגל יום התייסדות צאגו"ח לפני ח"י שנים 

 קודש חכ"ח ע' קצה.-נדפס באגרות

 

 א ש

 ]י"ג אייר, תשל"ג[ 

 – מענה לר' אברהם ארי' שכטר על מכתבו בקשר להסתדרות במשרה 

 קודש חכ"ח ע' רא.-נדפס באגרות
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 בש

 אייר, תשל"ג[  י"ז ]לאחר ש"פ בהר, 

מענה להמניחים על שאלותיהם בהמדובר בהתועדות ש"פ בהר )מצילום  
 ריש תו"מ התועדויות חע"ב )תשל"ג ח"ג((:  –כתי"ק 

 [ במכתבם כתבו: 1]

""בה הלשון  פעמים(  )כמה  נאמר  בהר  דש"פ  רב".    קנההתועדות  לך 
 " הוא  מ"ו(  פ"א  )אבות  במשנה  הלשון  הרי  רב",    עשהולכאורה:  לך 

לקנותו   ש"צריך  חבר"  לך  "וקנה  אמרו  חבר  גבי  שדוקא  שם,  וברע"ב 
שייך לומר קנה לך רב שהרב צריך ללמד    לאבדמים יקרים . . אבל ברב  

 לשון "קנה לך רב"? בחנם", ומדוע נאמר בהשיחה ה

  חיפוש ואולי: הכוונה בהלשון "קנה לך רב" שנאמר בהשיחה הוא לענין  
רב, וכמ"ש רש"י "ופזר מעותיך לבקש לך רב" )שעל זה אין שייך טעמו  

שהרי המדובר כאן הוא בנוגע    –של הרע"ב "שהרב צריך ללמד בחנם"  
 לחיפוש. אם נכון?". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ת: "הכוונה בהלשון "קנה לך רב" שנאמר בהשיחה", כתב:)א( על התיבו

 במשלי הוזכר בהמשך לפרש"י 

סימן    –)ב( על מה שכתבו )מפרש"י במשלי(: "ופזר מעותיך לבקש לך רב"  
 שני קווים תחת תיבת "מעותיך". 

נכון?"   "אם  על מה שכתבו:  ובקו    – )ג(  בחץ  וסימן  "אם",  תיבת  מחק 
 תיבת "נכון". 

 [ במכתבם כתבו: 2]

נאמר   יחד"  גם  ד"שבת אחים  וכפי    –"בהפירוש  בי"ע.  על  ש"גם" קאי 
 נאמר: "כי אכין וגמין מיעוטין". מהי הכוונה בזה?  –שזכרו בעת החזרה  

בתיבת   ולכן  ריבויים,  וגמין  "כי אתין  וצ"ל:  בעת החזרה,  טעינו  ואולי 
 בה בי"ע". אם נכון?"."גם" מר

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 )א( על התיבות: "מהי הכוונה בזה", כתב: 
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ולכן   –דאכין וגמין קאי בדברים שהם "מיעוטין"    – בל' נופל על לשון  

בי"ע. וראה בלקו"ת בפי' גם    –לרבותם, ובנדו"ד    מיוחדצריכין לימוד  
 חיות לסוכה מח. גם כי וראה ברכות נו, סע"ב. וע"ד מהר"ץ דאפילוכי 

 )ב( סימן בעיגול את כללות הקטע, וכתב: 

 ראה אוה"ת לאחרי. לקוטי לוי"צ לזח"ג –בכללות הנדבר 

 

 גש

 בעומר, תשל"ג[ , ערב ל"ג בהר]מוצש"ק 

בהמשך להתועדות ש"פ אמור ערב ל"ג    –מענה לא' מאנ"ש על מכתבו  
בעומר, בה הודיע כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד אי השתתפותו ב"פאראד"  

 רב(:-קודש חכ"ח ע' רא -למחרת )ס' "היכל מנחם" ח"א ע' קמג. אגרות 

תומי   לפי  אמרתי  הילולא    –אני  שזהו  מפני  בכהנ"ל  שמתעסקים 
מבנ"י   דכו"כ  ברכות  ושאמירת  רקיעיםדרשב"י,  וכשיבארו בוקעת   ,

וג"ז די   –  לרע"ק ורשב"י וכו' להם ענין דרשב"י ורע"ק וכו' יגרמו נח"ר  
ובכו"כ מקומות בחו"ל, והותר וכמו שעושים אנ"ש שי' באה"ק ת"ו   ,

 ]. .[ וכנראה שגם בזה 

ידי וועלן ליידען אזוי פיהלע טויזענטער קינדער כי  שעל    ח"ו וח"ו]. .[  
)ואשרי    רע"ק ורשב"יתקותי חזקה שימצאו כאלו שיעשו כהנ"ל בזכרם  

וחבל על הזמן דהשקו"ט   וד"לחלקם בזה ובבא( ודוקא עשי' כזו תצליח,  
 בהנ"ל.

ות שי' יברכו וכו' וישמיעום דברי התעוררות ה"ז נח"ר -באם הילדים
 .וק"ל]. .[ בפועל   מזיקיםה"ז  –ו אמת שיעשו כן שלי אמיתי. באם ח"

 

 שד

 ]לאחר ל"ג בעומר, תשל"ג[ 

)אגרות מהמעמד  דו"ח  על  בעומר  ל"ג  "פאראד"  למארגני  קודש  -מענה 
 חכ"ח ע' רב. והעתקה(: 

גודל  גודל הנח"ר שעי"ז והעיקר על  ועל  ת"ח ת"ח על הבשו"ט הנ"ל 
 עניני שמחה הנ"ל ביום שמחתו של רשב"י. 
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שיומ שליט"א  ויה"ר  כאו"א  של  חלקו  ואשרי  כולה  השנה  בכל  שכו 

 שעסקו בכ"ז.

 

 הש

 ]כ"ף אייר, תשל"ג[ 

ע'   ז  )"צדי"ק למלך" חוברת  - . אגרות219מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 ודש חכ"ח ע' רי(:ק

 במענה להנ"ל: 

 כדאי שיתענין בשידוך. –בהתאם לגילו 

כשר  יהי'  אינו נוגע כ"כ מה שאוכלים )ובלבד ש  –בנוגע לאכילה ודיעטע  
האכילה: למלאות תאווה או רעבונו בלבד, או בשביל    כוונת(, כ"א  כדבעי

 להיות בריא ובמילא לעשות מע"ט וכו'. 

 וראה ג"כ שו"ע או"ח סרל"א.

 באם ע"פ התומ"צ )שו"ע(. רקהם  –מבנ"י   כאו"אשל   נורַמלייםחיים 

ה"ז בדוגמת דג שקפץ מהים ונהר ליבשה    –  מַשניםבאם גורעים בזה או  
 שאפילו במשך הרגעים שחי ה"ז פרפור ופרכוס ולא חיים נורמליים.  –

 אזכיר עה"צ. 

 

 וש

 ]כ"א אייר, תשל"ג[ 

לילדים   מענה למרת בת שבע מאנדעל על מכתבה בקשר לסידור עזרה 
וכו' יתומים  מיוחד,  לחינוך  כתי"ק    הזקוקים  אגרות  –)מצילום  - ריש 

 )ע' רי((: 19קודש חכ"ח ע' 

 תתענין בתכניתה בשכונת קראונהייטס.

 במה יכולים לעזור וכו'.  –תדבר בזה עם ועד היהודי דהשכונה 

 אזכיר עה"צ ותבש"ט 

 וזכות ילדי בנ"י מסייעתה 
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 זש

 ]כ"ז אייר, תשל"ג[ 

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לחברי "כולל אברכים"  
 קודש חכ"ח ע' ריח. והעתקה(: -שע"י המזכירות )אגרות 

 לחברי הכולל שי' 

שיכול   טוב  חומר  שישנו  והיפוכו,  דבר  ראיתי  היום,  בכולל  בביקורי 
 ]. .[להצליח בתור כולל ועוד באופן נפלא ובלבד שילבש צורה 

כיון שמקובל שחבר כולל צריך להיות איש מבוגר, בעל תוקף, עומד על 
בכל הקשור בזה יפעול    –דעתו כשמחליט נפשו חשקה בתורה, ובמילא  

גביו  לז  וא"צ  הדרושבתוקף   על  ועומד  והשגחה  זָאלירוז  עם    ווָאס 
 – מינטערן וכו' 

כאלה   ישנם  באם  יתאספו    –הנה  מביניהם    תומ"יבוודאי  ויבחרו 
ולהבא, על סדר הלימודים, שמירת הזמן   ויודיעוני מי האחראי מכאן 

שברשותם להנהיג קנסות    –חז"ל התנאה לפניו, ומובן    וכציווינקיון וכו'  
 וכו'. 

כאלה   אין  כו',    –באם  שכר  שמקבלים  וכשם  ח"ו,  בטענות  בא  איני 
 בהקדם תשובח.  – לאיזה צד שיהי' –והתרת הספק 

 

 ח ש

 ]כ"ז אייר, תשל"ג[ 

מענה לר' אשר סלומון ששאל ע"ד קניית מכונית )תשורה לנדא י"ג מנ"א  
 (: 35תשפ"א ע'  

 אין כדאי 
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 טש

 ]אייר, תשל"ג[ 

טע  18רט פון  מענה להנהלת "נשי ובנות חב"ד" המרכזית שהכניסו "רעפא
- יערליכע קאנווענשאן פון אגודת נשי ובנות חב"ד שבת מברכים סיון כ"ג

תשורה לאזאר ט"ו מנ"א תש"פ ע'   –כ"ה אייר תשל"ג" )מצילום כתי"ק 
12:) 

 נת ות"ח. ויה"ר שיהיו פירות טובות כל השנה 

 

 יש

 ]אייר, תשל"ג[ 

ל"זשורנאל" שמו"ל  מענה להנהלת "נשי ובנות חב"ד" המרכזית בקשר  
 (:16בקשר ליובל הח"י שלהן )תשורה סלונים ד' מרחשון תשס"ח ע'  

 להחזיר המצו"ב.

 בשל"ה כמובן צ"ל תמונה דנערות ולא דנערים.

מבצע האלמנות והיתומים שבכחב"ד ע"י מרת שפרה תי'    – העיקר חסר  
 מרזוב

 נמצא במזכ' –קטעי מכ"ע ותמונה ו"בכרם חב"ד" 

להוסיף במבצע תפילין השתתפותן ע"י השפעה ודבור עם המחוייבים  
 וכו'. 

 

 א שי

 ]אייר, תשל"ג[ 

מענה להשליח ר' יצחק דוד גראנער על מכתבו )תשורה גראנער כ"ה סיון  
 (: 13תשע"א ע'  

 פרסמו גם במכ"ע שם. בודאיות"ח על הבשו"ט 
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 בשי

 ]אייר, תשל"ג[ 

 – נה לאחת על מכתבה בעניני שידוכים מע

 קודש חכ"ח ע' רטז.-נדפס באגרות

 

 גשי

 ]אייר, תשל"ג[ 

 – מענה לאחת שכתבה ע"ד חלישותה ומתיחותה הנפשית לאחר לידה 

 קודש חכ"ח ע' ריז.-נדפס באגרות

 

 דשי

 ]אייר, תשל"ג[ 

מענה לר' יצחק גאנזבורג בקשר להיחס עם ועדת הקליטה שע"י "אגודת  
 – ישראל" באחת העיירות שבהם פועלים אנ"ש 

 קודש חכ"ח ע' ריז.-נדפס באגרות

 

 טוש

 ]שלהי אייר, תשל"ג[ 

- )ע' ריח  22קודש חכ"ח ע'  -ריש אגרות  –מענה לנערה )מצילום כתי"ק  
 יט((:ר

לדעתי )ברורה(,    – (  הידיעה שכותבת שקבלה )שהנ"ל התארס  פירוש
 הוא:

האם הי' יחס הנ"ל אלי' עמוק,   –( כיון שהי' עדיין קצת ספק בדעתה 1
לווַ    הכי תר עכ"פ בענינים  עכ"פ עד כדי שירצה להסתגל לאופי שלה, 

דע"ע  שלו  להשקפות  לגמרי  משועבד  שאינו  להראות  בעיני',   עקרים 
 – וכו' 

 כל ספק בכ"ז לגמרי. –בטלה ידיעה האמורה 
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2( מצומצם  כיון שע"פ המנהג בחוג  גם כשביטול שידוך טוב  ביותר(   )

משתדלים לחכות עד לאחר שישתדך צד    כשאפשרבכ"ז    –ומוכרח הוא  
 – השני 

 מן השמים. – הרי ג"ז ניתן לה 

 ___ 

אדם, אפילו הכי גדול מבנ"י, "קרוב הוא אצל    –שלנו    אמתע"פ תורת  
מזה, כשרואה שאין מפצירים בו פעם שני'    מוכרחת וכתוצאה    –עצמו"  

 , וכו'מתאכזב, או גם מתמרמר  –ושלישית לאחרי שאמר "לא" 

 שלפעמים אינו רוצה להכיר המציאות:  ועד כדי כך

הראשונה  1 בפעם  הבקשה  שגם  הוכחה  שזוהי  "בכל    –(  הייתה  לא 
 לבבך",

הידיעה שבטל וכו', ה"ז בשו"ט   – ( שדבר שאינו מתאים )ויתרה מזה(  2
 בטוב הנראה והנגלה. וצ"ל הודאה להשם ע"ז. 

 ___ 

ורה  אזכירה עה"צ, בל"נ, שתבש"ט בכ"ז, )בנוסח המקובל( שתקבל הת
בקרוב   ושתשתדך  בַאשערטןבשמובפ"נ,  אִיר  מנוה"נ   מִיט  ומתוך 

 ובשמחה.

 

 זשט

 ]תחלת קייץ, תשל"ג[ 

קודש חכ"ח  -מענה לנערה שכתבה ע"ד ספקותי' בעניני שידוכין )אגרות
 (:10ע' רכה. "התקשרות" גליון תשפח ע' 

 שפגישות בחשאי וכיו"ב אינן רצויות כלל. –( מובן 1)

כדאי שיפסיקו כל קשר ביניהם )גם בטלפון ובמכתבים(   –( עפהנ"ל  2)
 עד לאחרי הקייץ ולאחרי זה תדון בזה לפי הרגשה אז.
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 ז יש

 ]ה' סיון, ערב חג השבועות, תשל"ג[ 

מיזוג מערכת  התקנת  ע"ד  שכתב  ראסקין  דוד  לר'  בבנין  -מענה  אויר 
תולדות "ספריית לוי    –"ח )תדפיס מספר "ועבדי דוד"  הספרי' שע"י צאגו 

 (: 17ע'   –יצחק" שע"י צאגו"ח המרכזית 

 ות"ח על הבשו"ט. מצו"ב השתתפות ממחנ"י לעודד הזירוז וכו'. 

 ]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף עשרה שטרות של דולר[. 

 

 ח שי

 ]ה' סיון, ערב חג השבועות, תשל"ג[ 

 –מתאימה   מענה לא' על מכתבו בקשר להסתדרות במשרה

 קודש חכ"ח ע' רלא.-נדפס באגרות

 

 טשי

 ]יו"ד סיון, תשל"ג[ 

 מענה לר' דוד ראסקין שכתב:

שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א לנצל זמן הקיץ, דברתי אתמול  ל"בקשר  
תל'   להביא  שי' שהתמסרו  בזה את הת'  שי', להמשיך  עם הרב חדקוב 

השמות שלהם:  לל"ג בעומר ושיש אצלם קשרים עם הרבה ישיבות ות"ת.  
שמואל שי' גרייזמן, יעקב שי' שפריצער, ויחזקאל שי' קארנפעלד, ועוד.  
ועד מאברכי אנ"ש, כמו: כתריאל שי' קאסטעל, מרדכי שי'   לסדר  וכן 

 בערגער, א"ל שי' קפלן, ועוד.

הרב חדקוב שי' הסכים שיהי' תחת המל"ח, ושהת' המתעסקים בזה יהיו  
ור ההוצאות הקשורים להביא לפועל.  שלוחי המל"ח, וכן שהמל"ח יתן עב 

חינוך קיץ לישראל    –וכן הרב חדקוב שי' הציע השם על זה "חק לישראל  
–  Summer Torah Education Program, Under the Auspices of 

Merkos L’inyonei Chinuch, 770 Eastern Parkway." 

ר  והרב חדקוב שי' הציע שאכתוב כהנ"ל לכ"ק אדמו"ר שליט"א, ולבר
 דעת ק' בכהנ"ל".
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  –קיץ תשל"ג  – מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )תדפיס מספר "ועבדי דוד" 

 (: 1-3ע' 

 ", וכתב: חק לישראל[ סימן בעיגול את התיבות "1]

 תפוס כי יפרשו שנוסעים לאה"ק.

 ,Summer Torah Education Program [ סימן בעיגול את התיבות "2]
Under the Auspices of Merkos L’inyonei Chinuch, 770 Eastern 

Parkway :וכתב ," 

 באם אין זה השם דתורה ומסורה או דישיבה פרינצפלס וכיו"ב 

 

 כש

 ]י"ז סיון, תשל"ג[ 

 – מענה לא' בקשר לחינוך ילדיו בבתי ספר דתיים 

 קודש חכ"ח ע' רמב. -נדפס באגרות

 

 א שכ

 ]י"ז סיון, תשל"ג[ 

מ ליציאה  בקשה  שהגיש  אחד  עבור  ברכה  שביקש  לא'  רוסיא  מענה 
 – ונדחתה בקשתו 

 קודש חכ"ח ע' רמב. -נדפס באגרות

 

 בשכ

 ]ח"י סיון, תשל"ג[ 

קודש חכ"ח  -ריש אגרות  –מענה לא' השלוחים במיאמי )מצילום כתי"ק  
 רמג((: -)ע' רמב 23ע' 

 [ על כללות המכתב, כתב: 1]
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 מהיר

 ביה"סשענינו במיאמי הוא    –בהיותו כאן    ברור( כמדומה נאמר לו  1)
[Torah Day School Oholei  ]  ישיבה גדולה,  דביה"סוכל ההתפתחות :

הפצת היהדות והפצת המעינות הם בראשותו של   –  .P.T.Aגן ילדים  
שנשלח לשם בשמי    – )קארף( יבחר    שהואהרה"ח כו' קארף שי' ואלו  

למיאמי, ולא יהי' כפוי טובה(.    הביאושקארף    –לעבודה זו )ובודאי זוכר  
כמו דהרב גראנער שי' במעלבורן. ובטוחני שכן ינהג    –וענינו במיאמי  

יבאר למי שנצרך שכן הוא מנהג ליובאויטש    – . ובאם יש צורך  בדיוק
 .ואין לשנותשהנשלח ראשונה כו'  – בכ"מ

[2" התיבות  את  בעיגול  סימן   ]Torah classes for parents, young 
people, college students, etc.  שיעורי תורה עבור ההורים, אנשים( "

 צעירים, סטודנטים בקולג' וכו'(, וכתב: 

קארף   הרב  של  ובראשותו  שייך  בזה    –כ"ז  יתערב  לא  לא והוא  גם 
לו  בחשאי זה  אני  ואמרתי  יסייעו(.  )כ"א באם יבקשהו קארף    פא"פ, 

 ( 2. ויודיע עד"ז )ושלוםובדרכי נועם , ובודאי יעשה כןבהיותו כאן. 

 " )של אהלי תורה(, וכתב: Of Oholei Torah[ סימן את התיבות "3]

 , ולא שייך לביה"ס בפ"עהוא ענין  –( המסובב לעיל 3)

 ד למשרת סגן מנהל בית הספר, כתב:מע[ על מה שכתב ע"ד מו4]

אלו  4 חוו"ד  צ"ל  מקום    בטובאותו    המכירים(  ישאירו  שלא  ובאופן 
 לספק.

באוניברסיטא  5] בערב  הלומדים  תלמידים  קבלת  ע"ד  שכתב  מה  על   ]
 לה"ישיבה גדולה", כתב: 

 ( עפ"ז לא יוכלו לשלוח כלל ת' ממוסדותינו מכאן, כפשוט.5

 [ על כללות המכתב, כתב: 6]

 ( אזכיר עה"צ לכהנ"ל.6

 מהיר ובאוירון[ –]לשלוח לו המצו"ב 
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 גשכ

 תשל"ג[]כ"ף סיון, 

קודש  -. אגרות220מענה לר' יצחק גאנזבורג )"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' 
 חכ"ח ע' רמג, רעו(:

חינוך    הפס"דוידוע   במוסד  ובפרט  )הקב"ה(  אחד  אלא  יחידי  דן  אין 
בהיפך   נוהגים  ופ'  שפ'  ומה  ובפועל.  הנהלה  ההיזק    –שצ"ל  הרי 

הפס"ד  קיום  יותר  עוד  מכריח  )ולעצמם(  להמוסדות  עי"ז  שגורמים 
 פס"ד המשנה. לפרסםהנ"ל. וק"ל. ומצוה 

בקשר לביאתו לכאן, בהיותה שנת הקהל צ"ל פעולה מוגברת בהקהל  
 כפשוטו.  והטףו' וג

 

 דשכ

 ]כ"ד סיון, תשל"ג[

- שיז. אגרות-מענה לר' שמואל הלוי חפר )ס' "מקדש מלך" ח"ד ע' שטז
 קודש חכ"ח ע' רמד(: 

 על ענין מסויים שכתב, כתב: 

( כאו"א בפ"ע שואל בפ"ע ומפרש המענה כפי ידיעתו, ופשוט שמתאר  1
השאלות   ישלחו  ולהבא  ומכאן  רואה,  בפ"ע  שהוא  כפי  המציאות 

 דב' ההנהלות.  –כל ההנהלה ובענין משותף  תימתבח

 על מה שכתב ע"ד "אלבום חב"ד בישראל", כתב:

לאו    להשאיר(  2 )באם  ניתנו  שכבר  מלחמה    –התמונות  (. וכו'תעורר 
בהטעקסט   והעיקר  תמונות  קצת  עיקרה    שיודגשלהוסיף  שחב"ד 

 בשלבים שלמעלה מגני ילדים ובתיה"ס יסודיים.

 מוצע. ( לשמור על גודל המ3

 על שאלתו מה צ"ל הנושא המרכזי ב"אלבום", כתב: 

 ההווהשהמדובר רק ע"ד  להדגיש( 4 –

על מה שכתב )בקשר לאיכלוס "כפר חב"ד ב'"(: "ואם מספר משפחות  
 תעבורנה בבת אחת תרד בעית הבדידות", כתב: 

 ( הרי אפשר זה גם בנוגע לעובדי המוסד.5
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ע"ד משפחות המתאימות מבחינת אורח    ההנהלהתחליט    – ( באם לאו  6

 חייהן לאוירה של המוסד ותמסור להן.

 

 הכש

 ]כ"ו סיון, תשל"ג[ 

מענה ל"ועד כפר חב"ד" בקשר לקבלת הלוואה מסויימת לטובת חינוך  
קודש חכ"ח ע'  - . אגרות161ילדי עולי בוכרא )ס' "ימי תמימים" ח"ו ע'  

 רמה(:

תחות כפר חב"ד הן בגשם  לדאוג לבסוס ולהתפ]כפר חב"ד[  כיון שעל ועד  
והן ברוח. ב( שתכנית הנ"ל תסייע רבות לבסוס והתפתחות כפר חב"ד  

מובן   –הן בגו"ר. ג( נמצא פלוני שרוצה לקחת ע"ע חלק הארי בכל הנ"ל  
 שצריך לעשות כל הנ"ל ובהוספה. 

 

 ושכ

 ]כ"ו סיון, תשל"ג[ 

מענה להנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק שהכניסו את העתק מכתבם  
קודש  -אגרותהאוצר שהתבטא בצורה מעליבה על חסידי חב"ד )  אל שר

 (: 161ס' "ימי תמימים" ח"ו ע'   .חכ"ח ע' רלא

(  2.  כלל( שאין נוסח דהתרפסות קטן לפני הגדול שייך בנדו"ד  1מובן:  
אין זה סיבה שיבקשו . .    –  על לא דבר כלל באם פ' טועה ופוגע בציבור  

 סליחתו הוא וכו'!! 

 

 זשכ

 ג[ ]כ"ו סיון, תשל"

בקשר לדברי    –מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית באה"ק על מכתבם  
כ"ק אדמו"ר שליט"א בתקופה זו, ע"ד "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז  
באמצעות   ובפרט  ישראל,  ילדי  עם  פעילות  ומתנקם",  אוייב  להשבית 

מהתמימים לפעול    10-15בו כתבו שרוצים לאפשר עבור    – מחנות קייץ  
שאר התמימים יצאו להפסקה בין ט' באב וכ"ף מנ"א )ס'  במחנות קייץ, ו

 (: 161"ימי תמימים" ח"ו ע' 

 בחורים", כתב:  10-15[ על מה שכתבו: "סוכם לשחרר 1]
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 כן יעשו.

 [ על מה שכתבו: "ושאר הבחורים לשחרר מט' באב עד כ' אב", כתב: 2]

 אבל פשוט שבהישיבה צ"ל כתות כתות לומדות גם במשך זמן זה.

 

 ח שכ

 ]סיון, תשל"ג[ 

בקשר לזה שאביו המתגורר בטורונטו קנדה    –מענה לא' מאה"ק שכתב  
שרוצה הוא לבוא לבקרו ולשמשו כחובת בן אל האב    –אינו בקו הבריאות  

 (: 21)תשורה פרקש י"א מנ"א תשנ"ז ע'  

תי'    ַהנמצא אמו  ורובם    וכו"כ עם  שי',  וב"ב  שי'  באותה    –מילדיו 
האם: בהמצאו באה"ק, במרחק כו"כ  "  ושואל. "ממשהשכונה והבית  

שי'   לילדים  ואב  נשוי  תורה,  ומלמד  לומד  מיל,  כ"ז,    –אלפים  יעזוב 
לטורונטו   ויבא  עכ"פ(  )לפ"ע  רב  ממון  שהנ"ל  ְלַשֵמש ישקיע  כיון   ,

 ותו לא מידי )עוד שאלות בזה(  –טרודים כו'?! 

 

 טשכ

 ]סיון, תשל"ג[ 

המתעסקים המזכירות  שע"י  אברכים"  "כולל  לחברי  בעריכת    מענה 
 מפתחות למאמרי אדמו"ר הצמח צדק )מהעתקה(:

 מהיר

)ואולי   הצ"צ  דמאמרי  המפתחות  עריכת  מהתקדמות  ידיעה  כל  אין 
 שהי' צ"ל נגמר לי"א ניסן תשל"ג. –הסיבה שאין התקדמות כלל( 

והנה הפס"ד הוא זכין לאדם שלא בפניו אבל לא בע"כ ]וכנראה שאלו  
בהנ"ל   פעולתם  כ"ק   –שהפסיקו  לתורת  אזנים  לעשות  זוכים  אין 

זי"ע.   נבג"מ  זצוקללה"ה  הצ"צ  כלל    ופשוטאדמו"ר  מקום  שאין 
 [ כלללהפצרה ובקשה אצלם 

 (כמובן, במרץמי שהוא עוסק בהנ"ל בפועל ) ַהיש –ויודיעוני תיכף 

 ( כמובן, במרץירפו חדשים שיתעסקו בהנ"ל בפועל )צהַ 

 היוגמר הנ"ל בשבועות הקרובים? מתי? 
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 לש

 ]ועש"ק קרח, ער"ח תמוז, תשל"ג[ 

 מענה למרת מלכה גריר שכתבה )בתרגום מאנגלית(:

להדפסה   עין  ומושך  מודרני  לעלון  חומר  בזה  לצרף    עבור "אנו שמחות 
 "מכון חנה", באישור הרבי. 

 ות מתלמידות ומורות "מכון חנה". העלון יכלול תמונ

עבור    לכתחילה יהודיים  ללימודים  "מכון  הכותרת:  לגבי  התייעצנו 
בו השתמשנו לאורך העותק המצורף. אמנם, לאחר התייעצות    –נשים"  

יותר.   יהי' מושךחוזרת, הוחלט אשר "מכון ללימודי יהדות עבור נשים"  
 עובדה זו צויינה על עותק השער הראשי, המצורף. 

מקוות לזרז את הענין, לטובת ההתרמה למוסד, וכן בכדי לתת את  אנו  
 העלון לשלוחים העומדים לנסוע מכאן בעוד שבועיים וחצי.

אנו מצפות לקבל את עצת וברכת הרבי על עלון זה של "מכון חנה". נשמח  
 אם המענה יושלח למרת גורארי', עמה אני עובדת על פרוייקט זה". 

( שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כתי"ק  מענה  המענה    –מצילום  לעיל.  נדפס 
 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(: 

וכמש"נ    בודאי שתים.  או  אחת  ולא  כו"כ,  של  מערכת    ותשועהישנה 
 ( 1ברוב יועץ. )

 נאה, כמובן.  הכיצ"ל מודפס בצורה 

 מקרן מיוחדת דאצלי.  –חצי הוצאות דההו"ל 

 ( 2אזכיר עה"צ. )

הא'  3) במכ'  איך    deductible  שטַאקסלהוסיף    –(  שיבררו  )לאחרי 
 לסדר זה( 

" )שהמענה יושלח  sent to Mrs. Gurari]וסימן בקו ובחץ את התיבות "
 למרת גורארי'([. 
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 א של

 ]ועש"ק קרח, ער"ח תמוז, תשל"ג[ 

מענה להת' משה מנחם מענדל געלבשטיין שהכניס את הספר "משכנות  
יעקב"   אדמו"ר    – לאביר  מחסידי  געלבשטיין  מעשיל  משה  הלל  להרב 

 (: 9מהדורא חדשה )"התקשרות" גליון תרצד ע'  –הצ"צ 

 נת' ות"ח ת"ח.

 

 ב לש

 ]ה' תמוז, תשל"ג[ 

בחתונת   השתתפותו  ע"ד  דו"ח  שכתב  ראסקין  דוד  לר'  - פרשןמענה 
אוירון   על  נסעתי  אחה"צ  "אתמול  בטורונטו:  שהתקיימה  פאפאק 
לטורונטא על החתונה של פרשן פאפאק, ובאתי חזרה בלילה . . היתה א  
החינוך   ואודות  תמוז  י"ב  אודות  שידברו  עוררתי   .  . חתונה  חסידישע 
בקיץ איך שדבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בזמן האחרון. הר"א שי' פרשן  

ר וכן הרמ"ד שי' טעלעשעווסקי אמר לי שידבר, וכפי  אמר לי שהוא ידב
שקבלתי הידיעה שדברו אח"כ . . ויעזור השי"ת שאוכל לבשר בשורות  
בזה   מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  אמיתית"  הרחבה  מתוך  טובות 
תלוי'   הרבים  וזכות  דוד"  "ועבדי  הספר  מערכת  באדיבות  לראשונה 

 בהם(:

 ות"ח ת"ח על הבשו"ט וכו'

 

 גשל

 תשל"ג[ ]ט' תמוז, 

 –מענה לאחת שביקשה הסכמה לנסיעתה לחצרות קדשנו  

 קודש חכ"ח ע' רמח.-נדפס באגרות
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 ד לש

 ]יו"ד תמוז, תשל"ג[ 

מענה לר' דוד ראסקין שכתב ע"ד ר' אברהם פרשן שהרים תרומה נכבדה  
לצורך השיפוצים בבנין הספרי' שע"י צאגו"ח )תדפיס מספר "ועבדי דוד"  

 (: 17ע'   –ע"י צאגו"ח המרכזית תולדות "ספריית לוי יצחק" ש –

 ת"ח ת"ח על הבשו"ט. 

 

 ה של

 ]יו"ד תמוז, תשל"ג[ 

מענה לנערה ששאלה בקשר להתעניינות בשידוכים, וכיצד לנהוג בנוגע  
 – לגלות להמדובר ע"ד בעי' מסויימת 

 קודש חכ"ח ע' רמח.-נדפס באגרות

 

 ושל

 ]י"א תמוז, תשל"ג[ 

גליצנשטיין   חנוך  אברהם  לר'  רמט.  -)אגרות מענה  ע'  חכ"ח  קודש 
 והעתקה(:

ולאחרי בקשתי סליחתו ודכו"כ מאנ"ש שי'   –לאחרי התאפקות רבה  
עלו לאהקת"ו כו"כ אלפים    לגמרידלהלן על הנ"ל: למעלה מדרך הטבע  

להמשך בחינוך חב"די, מוסדות   ציפות' שידעו רק מחב"ד, ובפשטות  
מתרוקנים רבקה(  בית  )לבד  שבאהקת"ו  החבדיים  ר"ל,   חינוך  מת' 

"עסוקים"   שלהם  מזה    –  וכו'ההנהלות  )לבד  שלהם  והבפו"מ 
וק"ל(:  שהכריחום לא    יותר.  ואפילו  אנחות  ראוי'   אחת  פעולהמאלף 

והמכ'   האסיפות  מפר"כ  וכנראה  בחב"ד,  הנ"ל  שיוקלטו   –לשמה 
 מחליטים להמשיך בקו זה גם לעת"ל!
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 ז של

 ]י"א תמוז, תשל"ג[ 

דוד   יצחק  ר'  להשליח  "גן  מענה  לקעמפ  מנסיעתו  דו"ח  על  גראנער 
 (:13ישראל" דעטראיט )תשורה גראנער כ"ה סיון תשע"א ע' 

ובפרט ימי הגאולה וכו'. אזכיר   –נת' ות"ח ת"ח גם על גודל הנח"ר וכו'  
 עה"צ.

 

 ח של

 ]ט"ו תמוז, תשל"ג[ 

מענה לר' יוסף סלומון על מכתבו )תשורה רייניץ כ"ט אד"ש תשס"ג ע'  
70:) 

וכפשוט בהתדברותו   – עצת המשפיע שי' והנהלת הכולל  ע"פ    – בכהנ"ל  
 עם זוג' תי'. 

 אזכיר עה"צ. 

 

 טשל

 ]ט"ז תמוז, תשל"ג[ 

אברך   להביא  האם  ששאל  לויטין  הלוי  דובער  שלום  ר'  להשליח  מענה 
 (: 261מסויים בתור שליח )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

 א. מי מתאים יותר

 ב. אם יתאימו ביניהם 

 וכו'ג. אם רוצה באמת 
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 מש

 ]ט"ז תמוז, תשל"ג[ 

מענה להשליח ר' שלום דובער הלוי לויטין על מכתבו בהמשך להמענה  
מערכת   באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  שקיבל 

 הספר "שליחות כהלכתה" וזכות הרבים תלוי' בהם(: 

לפי הידוע  [ במכתבו כתב שהתייעץ עם חברים, וכפי תוכן דיבורם וגם  1]
לו אודות האברך המוצע, הוא מתאים לג' הגדרים שכתב כ"ק אדמו"ר  

 שליט"א. 

 על התיבות "שהתייעץ עם חברים", כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א: 

 עפ"ז

[ במכתבו שאל: "אם להמשיך עמו ולא לחשוב אודות העבר או אפשר  2]
 להמתין ולחפש עוד". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 בזה אם להמשיך יתייעצו ביניהם גם 

 ות"ח על הבשו"ט אזכיר עה"צ

 

 א שמ

 ]ח"י תמוז, תשל"ג[

בעריכת   המתעסקים  המזכירות  שע"י  אברכים"  "כולל  לחברי  מענה 
 מפתחות למאמרי אדמו"ר הצמח צדק )מהעתקה(:

שי'   הצ"צ  דס'  המפתחות  הגה   כחודשייםלעורכי  ואין  קול  שאין 
 ? דהשלילהאולי עכ"פ יודיעו הפי'  –שאין מפתחות(   –)ופשיטא 

 

 בשמ

 ]ח"י תמוז, תשל"ג[

דירות   בניית  התקדמות  קצב  ע"ד  שכתב  מיידנצ'יק  שלמה  לר'  מענה 
המגורים בכפר חב"ד, וכן שאל ע"ד השיקול למי יש זכות קדימה לדור  

 –בכפר 

 קודש חכ"ח ע' רסא.-נדפס באגרות
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 גשמ

 ]תמוז, תשל"ג[ 

במוסדות  מענה להרב אברהם ארי' סטאון שכתב דו"ח מפורט מביקורו  
חב"ד בנחלת הר חב"ד ובקרית גת. בסיום מכתבו כתב: "כל הביקור עשה  

קודש חכ"ח ע' רעו. תשורה סטאון כ"ה  -עלינו רושם טוב מאד" )אגרות
 (: 28אדר תשס"א ע'  

נת' ות"ח על גודל הנח"ר מהדו"ח. כדאי שיספר מהנ"ל בקהלתו בזמן  
 וכו'.   חההרוולכאן מדינת  וק"ווסגנון המתאים ובלימוד גז"ש 

 

 דמש

 תשל"ג[  קייץ,]

 מענה לר' אהרן חיטריק שכתב:

לפני   אלי  כתב  שכ"ק  למה  חשון  "בהמשך  ר"ח  )כמדומה  ומחצה  שנה 
תשל"ב( לסדר ליקוט על תניא ממה שמובא בדא"ח. מצורף פה ליקוט  
ובכת"י,   הנדפסים  בדא"ח  שמצאתי  ממה  מתניא,  א  לפרק  פירושים 

 שמציינים לתניא ומפרשים . .

,  40, *40,  22,  16לקצר או להשמיט בהערות לדוגמא הערה    אולי צריכים
שאין כאן מקומם, הכנסתי אותם בהדוגמא חשבתי אולי כדאי לעורר    53

שמים  אין  ושם,  שם  עיין  רק  שמציינים  פעמים  וכמה  ענינים,  כמה   על 
 לב . .

 ראשית כל הנני רוצה לדעת עצת כ"ק אדמו"ר בזה". 

תשורה גראס ט"ז אלול    –כתי"ק  מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום  
 (:25תש"ס ע' 

מחק את התיבות:    –[ על מה שכתב: "אולי צריכים לקצר או להשמיט"  1]
 להשמיט"; והשאיר תיבת "לקצר". או "אולי צריכים", "

וכמה  2] ענינים,  כמה  על  לעורר  כדאי  אולי  "חשבתי  שכתב:  מה  על   ]
מחק את התיבות    –פעמים שמציינים רק עיין שם ושם, אין שמים לב"  

 "חשבתי אולי", "וכמה פעמים שמציינים רק"; וכתב: 

 ]עיין שם ושם[כהנ"ל ע"י ]כדאי לעורר על כמה ענינים[ 
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 מהש

 , תשל"ג[ ץיקי]

שמתעסק   ליקוט פירושים לספר התניאמענה לר' אהרן חיטריק בקשר ל
 (: 30תשורה גראס ט"ז אלול תש"ס ע'   – בעריכתו )מצילום כתי"ק 

 פשוט: 

מההו"ל דמאמרי    כלל( שצריך להמשיך עד גמירא )באופן שלא יוגרע  1
ויקר ונעלה מאד: ההו"ל   האפשרי ככל   בהקדםשגמרם מוכרח  –הצ"צ 

ההקדם שערתי  וגם  ולא  חלקו   כלל.  ואשרי  וכו'.  וערכו  הענין  גודל 
 שנעשה על ידו(.

המצו"ב  2 דלפ"א  ההו"ל  שכדאית  מנ  –(  )עכ"פ  לכ"ף    – לאלול(    –א 
ולהקל על המעיין: בתחלתו   קונטרס.-בחוברת  –כמדובר בההתועדות.  

 צילום מפ"א דתניא.  –

 וביאוה"ז להצ"צ  לא הו"ל אז עדיין אוה"ת –( בציוניי 3

 יש להוסיף גם דאוה"ת כו'.  –ולכן בכו"כ שצויין לתו"א לקו"ת כו' 

הדבר  4 לשלימות  ברוק,   –(  שי',  קארף  דבי':  )תמצית?(  גם  להכניס 
 רש"ג.

 ( פאקסימיליא דכת"י )ב( דפ"א.5

 מהיר

 

 ושמ

 [ ג, תשל"ץקיי]

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' אהרן חיטריק בקשר  
תשורה גראס ט"ז אלול    –לליקוט פירושים לספר התניא )מצילום כתי"ק  

 (:26תש"ס ע' 

 השם

 תניא 

 ––––  •   –– –– 

 פרק א
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 לסדר הפנים )התניא( למעלה

 ומתחתיו בהבדלת קו או כיו"ב

ופי'   נוסחאות,  שינוי  קצת    וציונים   הקצריםהמ"מ,  הארוכים  לפי' 
 )שיודפסו בסוף החוברת( לאיזו תיבה וכו'

 לא לשנות כלל )בפוטוסטאט(  –השורות שבהפנים 

 ובסוגריים או כיו"ב הדף שבתניא דקהת   במקום המתאיםבכל ע' לציין  
 

 לעשות דוגמא )או אחדות( מאופן סידור הנ"ללבקש 

 

 ז שמ

 [ של"גקייץ, ת]

 מענה לר' אהרן חיטריק שכתב:

"בהמשך להוראת כ"ק להוציא לאור ליקוט פירושים מכתבי דא"ח לפרק  
 א מתניא. ברצוני לברר: 

  –האם להכניס בסוף הקונטרס 

הנדפס בקיצורים    –א. ד"ה להבין הקושיא הנזכרת בתחלת ספר התניא  
 והערות ע' מא. )מצאתי עוד כת"י ממאמר זה(. 

 עא . .   –נדפס שם ע' מח  –ד"ה משביעין ב. 

ג. להכניס גם הקטע הנדפס בקיצורים ע' פ ד"ה בענין ואל תהי רשע בפ"ע  
 עד ע' פט ד"ה סש"ב פ"ג... כנראה שזה שייך לפרק א. 

 ד. מ"התמים" דף קלה מכ"ק מהרש"ב נ"ע ד"ה מים רבים.

)עדיין    תרח"ץ  –ה. ד"ה תניא כו' משביעין )או( וד"ה ועשית חג שבועות  
לא השגתי מאמר זה, אבל בזכרוני מעת שלמדתי אצל מו"ר הרה"ח זאב  

 גרינגלאס שי', שכל המאמר מדבר על פרק א(.

 תש"כ, ולציין מהנחה בלתי מוגה. –ו. ד"ה פדה בשלום 

 ז. הסדר של הקונטרס: 
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ב'   כת"י  א'  מפרק  צילום  ג.  וא.  פ"א.  על  מקומות  מראי  ב.  הנדפס. 

המאמרים הנ"ל מס' הקיצורים ועוד. ה. שינוי נוסחאות. ו.  פירושים. ד.  
 )אם יהי' זמן לסדר איזה ציונים על המאמרים מס' קיצורים והערות(. 

 ח. מה השם של הקונטרס או הספר. 

שזכות   להשי"ת  שתפלתי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  מבקש  והנני 
הפצת    הרבים תעמוד לי שלא אכשל. ויה"ר שעי"ז יקוים בקרוב היעוד של

 קאתי מר". –מעיינות חסידות 

תשורה גראס ט"ז אלול    –)מצילום כתי"ק    מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א
 :(27תש"ס ע' 

 [ על התיבות: "האם להכניס בסוף הקונטרס", כתב: 1]

 להכניס  –רק לציין להם. קטעים  –מאמרים 

סימן קו תחת התיבות    –[ סימן קו מחיקה אצל ס"א; ס"ה; ס"ו )בס"ו  2]
 "מהנחה בלתי מוגה"(. 

 [ על התיבות: "מה השם של הקונטרס או הספר", כתב:3]

 פרק א  –תניא 

 בצירוף מ"מ, ליקוט פירושים וכו' 

 

 ח שמ

 ]ער"ח מנ"א, תשל"ג[ 

)פוטו(    מענה העתק  מסג"פ  "הננו  שכתב:  כ"ץ  הכהן  פנחס  משה  לר' 
בליובאוויטש.   דליובאוויטש  מהחוזה עם הקבלנים להרחבת הביהמ"ד 
העברה,   בשבוע  השגנו  כבר  לעבודה  והרשיון  )אינשורענס(  הבטוחות 
אדמו"ר   כ"ק  עט"ר  ברכת  לבקש  והננו  עבודתם.  עובדים  והקבלנים 

ויהי' הכל כשורה באופן מבוסס  שליט"א שיעבדו כשורה בלי הפסקות  
תשורה כ"ץ י"ד שבט    –וחזק וכו' לזמן המוגבל בעזה"י" )מצילום כתי"ק  

 (:19תשע"ב ע'  

עה"צ באופן    אזכיר  כשורה  הכל  ויהי'  הפסקות  בלי  כשורה  ]שיעבדו 
 מבוסס וחזק וכו' לזמן המוגבל בעזה"י[ 
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 טשמ

 ]ער"ח מנ"א, תשל"ג[ 

לנסיעתו לאה דוד ראסקין בקשר  לר'  )אגרותמענה  ע'  - "ק  קודש חכ"ח 
 רעז. וראה "ליובאוויטש שבליובאוויטש" תשרי תשפ"ב גליון ג(:-רעו

 [ על ענין מסויים שכתב בקשר לנסיעתו, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:1]

 ות"ח ת"ח ובודאי ימשיך בכיו"ב ויצליח.

נתינת  2] בעת  אליו,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  דברי  ע"ד  כתב  במכתבו   ]
 עה, לעשות "שטורעם". המשקה לקראת הנסי

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

שם  להועד  שייך  הנ"ל  משא"כ  החינוך,  לעניני  היתה  בזה  כוונתי 
כי זה יחזק הטענה שרק    –  בתור צאגו"חולא לצאגו"ח )  –ולהאיגוד כאן  

 וכו'(. ליובַאוויטש

ברגמן  3] הרב  דברי  ע"ד  וואלף  דובער  שלום  ר'  בשם  כתב  במכתבו   ]
המזרחי, שדיבר כמו חסיד מליובאוויטש בענין "מיהו יהודי",  באסיפת  

 וביקש הנ"ל שיצלצלו אליו מכאן לחזקו. 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 , וק"ל.להראות אח"כונכון במאד. העיקר, טלגרם וכו' שיכול 

 [.עש ,ח , שננ: ש]וראה לקמן מענות

 

 נש

 ]ר"ח מנ"א, תשל"ג[ 

למלך" חוברת ז  מענה לר' דוד ראסקין בקשר לנסיעתו לאה"ק )"צדי"ק  
 קודש חכ"ח ע' רעז(:-. אגרות 220ע' 

 וכו'ידבר ע"ד הפעולות בכל העולם, ואיך לכבוש הצעירים בכל העולם  
" לזה, שעת הכושר  מצפים"  ושהצעירים והצעירותת"ו    באה"קמתחיל  

מאין כמוהו, מצות פקו"נ שהזמ"ג וכו', שהדגשתי כל זה כמה פעמים,  
ל מקטני קטנים, וכמ"ש מפי עוללים  ולאחרונה הודגש שכל הנ"ל מתחי

 וגו' וכו'. 
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 א נש

 ]תחלת מנ"א, תשל"ג[ 

מענה לא' הפועל בהפצת המעינות בעיר ליסבון ששאל האם להביא מי  
 – שיחליפו בעיר, והוא יסע למקום אחר לפעול בהפצה 

 קודש חכ"ח ע' רפ.-נדפס באגרות

 

 בנש

 ]ג' מנ"א, תשל"ג[ 

ע  שכתב  טווערסקי  יוסף  נחמן  להת'  לסבו  "מענה  שיש  נפש  העגמת  ד 
 –  770-האדמו"ר דרחמסטריבקא משהותו כתלמיד ב 

 קודש חכ"ח ע' רעט.-נדפס באגרות

 

 גשנ

 ]ד' מנ"א, תשל"ג[ 

קודש חכ"ח  -ריש אגרות  –מענה לשאלה בעניני רפואה )מצילום כתי"ק  
 )ע' רעט((:  24ע' 

 כיון: 

מתנגד1 שי'  מהמשפחה  שכו"כ  עתה  (  להטיפול  בתוקף  בהלם    –ים 
 (, שָאק)

 כפי שכותבת,  –( י"א שהפילן החדשים הצליחו ביותר 2

 –( בלאה"כ נתארך הענין כ"כ 3

 אין טעם לחפזון דוקא ע"י שאק, וינסו בהפילן הנ"ל.

ה המייעץ  להדר.  כשתבאר  לחץ    –  שָאקובטח  נגד  לעמוד  לה  שקשה 
 לא יקפיד ע"ז וישאר בידידות. –המשפחה הרוצים בהפילן וכו' 

 קבלה.

 בדהתפוהמ"ז.

 אזכיר עה"צ. 
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 דשנ

 "ג[ ]יו"ד מנ"א, תשל 

לליקוט פירושים לספר התניא  בקשר    –מענה לר' אהרן חיטריק שכתב  
 שבעריכתו: 

רבינ כ"ק  של  "מסדר  הקטע  דלהלן  אם  "הערה  אצלי  מסופק  הזקן"  ו 
 .מקומות, והנני שואל דעת כ"ק הרא להכניסו במ

: לט, ב.  '[שיש בידו למחות ולא מיחה נק' רשע ]בפ"ו דשבועו ואפילו מי"
ר, ובשבת נד, ב. וראה ערכין טז,  דרין כ, א מפני מה נענש אבנוראה סנה

יי"מ שם בשם סמ"ג מ"ע יא מה שהקשה  ז. ובהגמב. רמב"ם הל' דעות ו,  
ר  נהמאור לאבוהב בתחילתו, ובמנורת    .על הרמב"ם. ובשל"ה בהקדמה

ובברכי    . רח, ה בענין הוכח תוכיחוראה בשו"ע אדה"ז סי' תג.    שני כלל
ח  ה במנחת חינוך מצוה רלט שמלבד עשה דהוכיוסף להחיד"א שם, ורא

ט כמה  -עוכרך ה דף תתק כה בשדי חמדיש גם מל"ת, וראה בארו תוכיח 
 ין עשה ללאו. שיטות, ובפרט בשיטת הריטב"א שמחלק ב 

מסדר הלשון של כ"ק רבינו הזקן כאן שהקדים ואפילו העובר על איסור  
ואפילו מי שיש בידו למחות, שהולך    כתב  כסופרים, ואח"   יקל של דבר

מצות   יש  דרבנן  איסור  על  דאפילו  שדעתו  נראה  הקל,  אל  מהחמור 
 הוכחה, וראה באבני נזר יו"ד סימן תסא. 

תוכיח   הוכח  תשכ"ח.  באראה    –בענין  בראשית  ש"פ  בשיחת  רוכה 
 ב". ובלקו"ש לפ' פקודי תשל"ג בהערה כ

שליט"א אדמו"ר  כ"ק  כתי"ק    מענה  המענה  נדפס    –)מצילום  לעיל. 
באד לראשונה  בזה  נחויבות  מתפרסם  אברהם  וזכות  ר'  גראס  שי'  ם 

 הרבים תלוי' בו(:

 ".ו להכניסץ ובעיגול תיבת "כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בח

 

 ה שנ

 ]י"א מנ"א, תשל"ג[ 

 מענה לר' אפרים וואלף שכתב:

"ר' לייב שי' קפלן ביקר אצלינו היום בבוקר ומסר את תוכן היחידות שלו  
 מיום ט"ז בתמוז בענין צפת כדלהלן )היינו רש"ח רש"מ רחז"וו ביחד(: 
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עדיין לא ברור גם בא"י, בכללות הי' שם ישוב חב"ד  פרטי הענינים בצפת  

שאת  ביתר  מחדש  המקום  את  ולבנות  להקים  רוצים  ולכן  וביהכנ"ס, 
מעסקני חב"ד שכבר עשו בזה. שעסקנים אלו    4ויתר עז. עד היום היו  

יכירו אותו בפרטי הענינים ועם אנשי הממשלה ושהם לא יצאו מאחריות  
 א. אלא שהם יהיו המדברים ואח"כ הו

בענין בניית שכון במקום, כנראה שהדבר יארוך עוד שנה וחצי או שנתיים  
אבל לא רוצים לחכות עד אז, ולכן שיתחילו עם כולל כמו בנחה"ח, הגם  

כוללים אבל ישנם עוד מקומות שישנם כו"כ כוללים.    2שכבר ישנם שם  
  ע"ד מקום הבני' אין חילוק באיזה מקום שיהי', העיקר שיהי' מחוץ לעיר 

 ושלא יהי' נבלע בתוך העיר. 

את   לשלם  התחייבו  והם  שיעזרו  שניהם  הבטיחו  וסגנו  העיר  ראש 
)? ע"ד בנין ביהכ"נ?(. המקום הוא לא רחוק ממירון ובצפת   ההלוואות 

 יכול להיות הרבה פעולות, בהפצה. בפרט בקיץ. 

את הספרי' שכבר פתחו במקום שלא ידחקו את זה שפתח וכבר נמצא  
הזמן תהי' הספרי' סניף של הענין שהוא )רל"ק( מנהל    שם, אלא שבמשך 

.". . 

ס' "ימי תמימים" ח"ו ע'    – מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ח ע' רפא(: -. אגרות176, 233

על מה שכתב: "ע"ד מקום הבני' אין חילוק באיזה מקום שיהי', העיקר  
 כתב:  שיהי' מחוץ לעיר ושלא יהי' נבלע בתוך העיר",

  – להיות ד"א בפ"ע  – במשך הזמן  –כ"א באופן שיוכלו ]מחוץ לעיר[  לא
 שכונה בפ"ע וכיו"ב

זה ולהכריז ע"ז כ"א שאנ"ש לעצמם    להבליטופשוט שאין הזמ"ג עתה  
 ידעו במה לבחור 

 

 ושנ

 ]י"א מנ"א, תשל"ג[ 

מענה להרב מרדכי מענטליק ששאל ע"ד המסכת אותה ילמדו בישיבות  
מההנהלות   שכמה  וציין  הבע"ל,  הלימודים  בשנת  תבל  ברחבי  תו"ת 

 – רוצים שילמדו מסכת שבת 

 קודש חכ"ח ע' רפו.-נדפס באגרות
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 ז שנ

 ]י"ד מנ"א, תשל"ג[

  – מענה לר' ישראל לייבוב על מכתבו בקשר למבצע לימוד משניות בע"פ  
לד עוללים  בקשר  "מפי  ע"ד  זו,  בתקופה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברי 

ישראל.   ילדי  עם  פעילות  ומתנקם",  אוייב  להשבית  עוז  יסדת  ויונקים 
במכתבו כתב בין השאר: "דבר ראשון שלא מצא חן בעיני זה שהכניסו  

)אגרות רגל"  כדורי  הפרסים  "ימי  -בתוך  ס'  רפט.  ע'  חכ"ח  קודש 
 (: 186-187תמימים" ח"ו ע' 

 שאר הדברים שבאהקת"ו??!! כל ַהכלולהכניס זה דוקא?  ריחהכמה 

בזה    אחד מכל האומנם אף     ספק שאפשר לא עלה בדעתו    – אלו שדנו 
אבל   וכו'אפ"ל אופנים וסוכריות  – ואדה"זשפרס השייך למבצע חב"ד  

 לא כדור רגל. 

 

 ח שנ

 ]ט"ו מנ"א, תשל"ג[ 

מענה לר' דוד ראסקין שכתב: "מוסג"פ דו"ח מזמן שהייתי באה"ק ת"ו.  
חלק מזה כתבתי באה"ק ת"ו וחלק כתבתי בעת נסיעתי היום על אוירון.  

ס'    – ערב וב"ה היתה נסיעה טובה" )מצילום כתי"ק    6באתי לנ.י. שעה  
ע'   ח"א  המלכות"  אגרות151"מבית  והעתקה,  -.  רחצ.  ע'  חכ"ח  קודש 

 ת הספר "ועבדי דוד"(: באדיבות מערכ

 נת' ות"ח, כן יבש"ט מהמשך טוב בכ"ז.

 צריכה איזה תיקון?  –המצבה דאחי ע"ה 

 

 טשנ

 ]ט"ו מנ"א, תשל"ג[ 

קודש חכ"ח ע' רפט. תשורה כהן  -מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ )אגרות
 (: 40ד' תמוז תשע"ו ע' 

[ במכתבו כתב: "הנה במשך החדשים האחרונים באתי לפני כ"ק אד"ש  1]
ומכיוון שלא    –ובתוכם הגשת ספרי החדש    –בכמה מכתבים ודוחו"ת  

זכיתי לקבל אות לטובה, יש חשש, כי לא הפיקו רצון מאת כ"ק. אולם  
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הפעם אזרתי עוז לבא בשמועה טובה תדשן עצם, אשר לבי סמוך בטוח,  

ב ותתקבל  דרבים,  כי תעלה  לחזוק ת"ת  התעוררות  דברי  ולרגלי  רצון, 
 אשר הואיל כ"ק להשמיע באחרונה, הרי זה גם דבר בעתו . .".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

)אלא שנתארך התור מפני עניני חינוך  ]הפיקו רצון[  כהנ"ל נת' ות"ח, כי  
 וכו'(. –קייץ 

 [ במכתבו כתב בארוכה ע"ד שיעורי תורה שמוסר, ועוד.2]

 נה כ"ק אדמו"ר שליט"א:מע

ד'  ויה"ר שיקויים בהם: מי שיש לו מנה רוצה כו'  ת"ח על הבשו"ט 
 מאות.

 

 סש

 ]ט"ז מנ"א, תשל"ג[ 

מענה לר' ישראל לייבוב ע"ד הקייטנות שאירגנו ברחבי אה"ק, וציין את  
 – הגירעון הכספי 

 קודש חכ"ח ע' רחצ.-נדפס באגרות

 

 אשס

 ]לאחר ש"פ עקב, כ"ף מנ"א, תשל"ג[ 

לה שנאמר  מענה  גו'  ושבעת  ואכלת  ד"ה  במאמר  שאלתם  על  מניחים 
 בהתועדות ש"פ עקב כ"ף מנ"א:

לאמשכא   לארקא  הלשונות  שג'  שם,  לזהר  בהערות  אאמו"ר  "ומבאר 
לאנהרא הם: ברוך הוא רזא דמקורא עילאה דהיינו יסוד אבא, שבענין  
הג'   ישנם  וביו"ד  חכמה.  הוא  שיו"ד  כידוע  יו"ד,  אות  הוא  האותיות 

חכמה, בחי' נקודה,    –ת, י' ו' ד', והם בחינות חב"ד )שבחכמה(. י'  אותיו 
דעת, כי ד'    –בינה, בחי' קו. כי בבינה ישנו ענין ההמשכה, ענין קו. ד'    –ו'  

שהו"ע   ההחלטה  ענין  וגם  הפרטים  כל  ישנם  ובדעת  שטח,  בחי'  הוא 
מי'   לאנהרא  ולארקא:  לאמשכא  לאנהרא  הלשונות  ג'  וזהו"ע  השטח. 
שהו"ע החכמה ]ויש להוסיף, שהשייכות דלאנהרא לבחי' חכמה הוא כי  
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מו'   לאמשכא  האור[,  הו"ע  ולאנהרא  כלים,  בלי  האור  הו"ע  בחכמה 

 ולארקא מד' שהו"ע הדעת. שהו"ע הבינה, 

ולכאורה   זכרו בשעת החזרה.  )א( הסדר   –כן  כי:  יש כאן איזה טעות. 
ובלקולוי"צ   לאנהרא.  )אח"כ(  לאמשכא  )אח"כ(  לארקא  הוא:  בזהר 

הרי    להדיאמפרש   מד'".  ולאנהרא   .  . מו'  ולאמשכא  מי'  "לארקא 
כי  הכוונה שלאנהרא שייך לחכמה  ומהי  לי'.  )ולא  לד'    שלאנהרא שייך 

בחכמה הו"ע האור בלי כלי(. )ב( בלקולוי"צ מפורש, שו' הוא דעת וד' הוא  
 בינה )ולא כמו שנרשם לעיל, שו' הוא בינה וד' הוא דעת(". 

תשורה אלטיין כ"ו אדר    –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  
 (:15 ע' תשס"ב

 [ על מה שכתבו: "וביו"ד ישנם כו'", תיקן וכתב: 1]

הג' ישנם  )שבחכמה([    ]וביו"ד  בחינות חב"ד  והם  ד',  ו'  י'  וכו' אותיות, 
בינה,    – חכמה, בחי' נקודה, ו'    –]י'    )ראה בפנים(. והנה עפמשנ"ת בכ"מ

דעת, כי ד' הוא בחי'    –. ד'  , ענין קו]ההמשכה  נה[ןעני  ישנובינה  בקו. כי    בחי'
ו  שהרי[  ושטח,   הפרטים  כל  ישנם  ענין]בדעת  ד[  גם  באופן  החלטה  ה ]עד 

השטח[   ]לאנהרא    הענינים[  הלשונותג'    וזהו"ע]  ועפ"ז].[  )קבוע(שהו"ע 
]לאנהרא מי' שהו"ע החכמה )ויש להוסיף,    לכאורה [  :לאמשכא ולארקא

שהשייכות דלאנהרא לבחי' חכמה הוא כי בחכמה הו"ע האור בלי כלים,  
ד' שהו"ע  מולאנהרא הו"ע האור(, לאמשכא מו' שהו"ע הבינה, ולארקא  

לאנהרא )הארה ולא אור(,    בל'אלא שכאן בזוהר וביאוריו הדיוק  .[  הדעת
בדעת    –לארקא   )משא"כ  דיסו"א  האור  שתשנה  כלי  שנמשך  שאין 

 ( כלי , אבל ע"י הפני'

 [ סימן בעיגול את כללות הענין, וכתב: 2]

]ובמאמר   ור"פ  בקיצור  בא  ולכן  האמירה  בעת  נתוסף  . המוסגרהנ"ל 
 [.להשמיטוואפשר בהשטנציל גם  

זת"ז   סדרן  המוחין  כלים, חכמה:  חבדהנקודות:  בלי  השכל  אור  י',   ,
שהוא   אור  בינה,  ליש  מאין  שנתגשם(  )עד  כשנמשך  אח"כ  אצילות. 

מציאות בפועל    אאפ"לאבל    –המציאות    אפשריותנמשך בכלי, בריאה )
: נתגשם יותר )אף שמקורו וכוחו מלמע' מחו"ב(  תחתיו"דכליל חו"ג"(.  

כ"א   לחו"ג  שנתחלק  ועד  מוחלט  ובאופן  חו"ג  דכליל  )אבל(    במוחעד 
דכליל   מפתחא  משתנה  שיתבפ"ע.  ואינו  בו  שנמשך  מקורו  ומצד   . –  

 כבביאוה"ז( וחכ'  –דוקא ע"ז שייך לארקא )מכלי אל כלי אותו "הענין"  
דתפלין  מוחין  דד'  מהא  ג"כ  וכדמוכח  וכו'.  הכתר  מחיצונ'  ה"ה 

 מתאימים לד' אותיות השם, אבי"ע. ואכ"מ.
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 בשס

 ]לאחר ש"פ עקב, כ"ף מנ"א, תשל"ג[ 

מענה לר' מנחם מאיר הכהן בלוי שכתב: "הננו רוצים לשאול דעת כ"ק  
אדמו"ר שליט"א בענין ההסתדרות בשנה הבע"ל. בתחלה חשבנו להיות  

  – יארק בשנה הבע"ל. אני נתקבלתי למלמד בישיבת הדר התורה  פה בניו  
בעד הבחורים הצעירים )בהיי סקול( בלימודי קודש. אשתי    –כדאשתקד  

נתקבלה למורה בבית הספר של ברויער )בוואשינגטון הייטס( בלימודי  
וח'    –קודש   ז'  ג"כ בהפצת המחשבות    – כתות  ואני הייתי מתעסק פה 

באופ  באנגלית  שבועות  השבועיים  איזה  עוד  ובמשך  והולך,  דמוסיף  ן 
ח  יאחדים יגיע המספר לארבעים אלף בל"נ. ובכלל זה כמה עבודות להרו 

הכסף עבור ההוצאות והשילוח וכו'. ביום כ' מנ"א הציע לי חבירי ר' נתן  
שי' גורארי' להתיישב אצלו בעיר בופאלא, ולסייע בעבודתו עם הנוער של  

ש נתינת  ע"י  דשם,  אשתי  הקאלעדזש  וגם  וכו',  עמהם  ודיבור  יעורים 
וכו'   שיעורים  ע"י  בההפצה  ראש    –תסייע  קודם  עוד  שנסע  רוצה  הוא 

השנה . . והננו שואלים דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א אם להתעניין בזה?"  
 (:7)קובץ "זכרון מנחם מאיר" ח"א ע'  

למלמד   נתקבלתי  "אני  הקטע:  תחת  קו  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בישיבת . . אשתי נתקבלה למורה בבית הספר . . ואני הייתי מתעסק פה  

 ג"כ בהפצת", וכתב: 

 א"כ למה יחזרו מדיבורם וקבלתם כל הנ"ל וכו' וכו'?!

 

 גשס

 ]כ"ב מנ"א, תשל"ג[ 

ו' תשרי תשל"א שברצונו   מענה לר' דוב טייכמן בקשר לעיבוד משיחת 
דש מלך" ח"ג  לפרסם בחוברת "שערי תורה" שמו"ל בקרית גת )ס' "מק

 קודש חכ"ח ע' שא(: -ע' לא; ח"ד ע' שלג. אגרות 

, אבל יוסיפו שזהו  ]כ"ק אד"ש מסכים לפרסם הקטע המצורף מו' תשרי[
 . אינה מוגהולא רשימת  – הנחת השומעים

 יזכירו ששאלוני וד"ל. לאולכן גם  –אין הזמן גרמא להגי' כדבעי  
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 דשס

 ]כ"ג מנ"א, תשל"ג[ 

יץ שכתב ע"ד בקשת חותנו ר' מרדכי ליפשיץ  מענה לר' יוסף דובער חזקלב 
לביקורו    –ממוסקבא   שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  וברכת  הסכמת  לקבל 

ס' "מאוצר המלך"   –בחצרות קדשנו למשך חודש ימים )מצילום כתי"ק 
 קודש חכ"ח ע' שב(: -. אגרות83ח"ג ע'  

ואיך    –נשארו רק מתי מספר ביותר כשוחט וכיו"ב    בכל העיר וסביבותי'
אפילו לזמן קצר ביותר   –זה יעזבם אפילו לזמן קצר ביותר? ואיך זה ידלג  

 שיש לו להיות שם שוחט וכו'? הכי גדוללא להביא בפועל הזכות  –

 

 השס

 ]כ"ו מנ"א, תשל"ג[

זה   שבשבוע  להודיע  "הנני  שכתב:  קרינסקי  הרח"י  להמזכיר  מענה 
העלי  קומות  בהשלש  הדרושים  התיקונים  עשיית  גם   ונות  התחילו 

  – איסטערן פארקוויי, למעלה מהביהכנ"ס" )מצילום כתי"ק    788-784ב
 (: 19תשורה קרינסקי ד' מרחשון תשס"ח ע'  

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו אצל כללות המכתב, וכתב:

 ויה"ר שיהא בהצלחה רבה ובזהירות ובזריזות הדרושות 

 

 וסש

 ]מנ"א, תשל"ג[ 

בנ  יו יארק הציע להם  מענה להנהלת א' המוסדות שכתבו שא' מאנ"ש 
.  12להפעיל משרד לגיוס כספים עבור המוסד )"התקשרות" גליון רכג ע'  

 קודש חכ"ח ע' רחצ(:-אגרות

 היש להנ"ל אמצעים להשקיע?

 עפ"י כל הנ"ל מה משקיע בהענין שימריצו לעשות בהנ"ל? 
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 זשס

 ]מנ"א, תשל"ג[ 

מענה למדריכה בקעמפ על מכתבה בו כתבה: )א( ע"ד יום הולדתה; )ב( 
פחד   רגש  ע"ד  )ד(  מדותי';  תיקון  ע"ד  )ג(  לעולם;  ילדים  הבאת  ע"ד 

 – ובדידות 

 קודש חכ"ח ע' רצז.-נדפס באגרות

 

 חשס

 ]מנ"א, תשל"ג[ 

)א( שביקשוה   כתבה:  בו  על מכתבה  ב"קעמפ אמונה"  למדריכה  מענה 
ללמד את ס' התניא, אך מרגישה שאינה ראוי'; )ב( האם לעבור למחלקה  

 – אחרת בתוך הקעמפ 

 קודש חכ"ח ע' רצז.-נדפס באגרות

 

 טשס

 ]תחלת אלול, תשל"ג[ 

 – מענה לר' עזרא בנימין שוחט שכתב ע"ד רצונו לנסוע לחצרות קדשנו 

 קודש חכ"ח ע' שח.-גרותנדפס בא 

 

 עש

 ]ר"ח אלול, תשל"ג[ 

בהמשך   שונים  לאנשים  מכ'  "מוסג"פ  שכתב:  ראסקין  דוד  לר'  מענה 
תשפ"ב   תשרי  שבליובאוויטש"  )"ליובאוויטש  ישראל"  בארץ  לביקורי 

 גליון ג(: 

 ראיתי ות"ח. להחזיר. 

 ומצפהיעורר עוה"פ וכו' ושהמלך בשדה )  –כדאי שכעבור זמן מתאים  
 כו'( וד"ל



ג "לה'תש-ב"לש ה'ת  –ליקוט מענות קודש    182 

 
 א שע

 ]ר"ח אלול, תשל"ג[ 

מענה לר' דוד ראסקין על דו"ח ע"ד פרסום ברחבי תבל תוכן שיחת ש"פ  
ראה מבה"ח אלול, ע"ד ניצול ימים אלו להוסיף ולהמשיך ילדים וילדות  
תשרי   שבליובאוויטש"  )"ליובאוויטש  הקודש  טהרת  על  ספר  לבתי 

 תשפ"ב גליון ג(:

 )כהמצורף(נת' ות"ח ת"ח. וכדאי שכעבור כו' 

 אזכיר עה"צ 

 [. עשראה לעיל מענה  –]"כהמצורף" 

 

 בעש

 ]בדר"ח אלול, תשל"ג[ 

גיוס   לצורך  לארצה"ב  בואו  ע"ד  שכתב  סלונים  שלמה  משה  לר'  מענה 
כספים ל"רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש", וכתב שמחכה לתשובה.  
מיוחס   המשפחה  מסורת  שלפי  מאביו,  שירש  פמוט  צירף  למכתבו 

 –כמו"כ צירף קנקן משקה שהביא מאה"ק לאדמו"ר הזקן. 

 קודש חכ"ח ע' שה.-נדפס באגרות

 

 געש

 ]ג' אלול, תשל"ג[ 

 – מענה להרב הלל מדלי' ששאל ע"ד קניית בתים במדינת אירלנד 

 קודש חכ"ח ע' שט.-נדפס באגרות
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 דשע

 ]ה' אלול, תשל"ג[ 

במוסדות   העובדים  א'  שהציב  לתנאים  בקשר  וואלף  אפרים  לר'  מענה 
 (:203קודש חכ"ח ע' שט. ס' "ימי תמימים" ח"ו ע' -)אגרות

לקבלם   שאין  שיהפך    –פשוט  או  קיומם  המוסדות:  לכל  נוגע  זהו  כי 
כרצונו   בו  שיעשה  יחיד  של  לנכס  מהם  אלא    –כאו"א  יחידי  דן  ואין 

 סו"ס מהרס המוסד, היל"ת. –הקב"ה. ובשר ודם הנוהג ככה 

 

 העש

 ]אור לח' אלול, תשל"ג[ 

מועמדים  מענה   כמה  הציע  בו  מכתבו  על  קארף  אברהם  ר'  להשליח 
לראשונה   בזה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  מיאמי  בעיר  חדש  לשליח 

 באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(: 

 כמפורסם שייך להנהלת הענין

 אזכיר עה"צ 

 

 ועש

 ]י"ב אלול, תשל"ג[ 

וכתב ע"ד  מענה למחנך שכתב ע"ד שיחות אישיות שמנהל עם מחונכיו,  
 – שיחה עם תלמידה שגרמה לביקורת לא נעימה 

 . יש-טקודש חכ"ח ע' ש -נדפס באגרות

 

 זעש

 ]י"ב אלול, תשל"ג[ 

לשכונת   הוריו  העתקת  ע"ד  שכתב  אייכלער  יהושע  מאיר  להת'  מענה 
 –קראונהייטס, וכן שאל ע"ד התחלת הנחת תפלין דרבינו תם 

 קודש חכ"ח ע' שיב. -נדפס באגרות
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 ח עש

 ל"ג[ ]י"ב אלול, תש

משיח"   )"בית  חנה"  "מכון  הנהלת  מועד  לבקובסקי  שרה  למרת  מענה 
 שיא(:-קודש חכ"ח ע' שי-. אגרות52ע'   103גליון 

)בנוגע למקום    נחוץבמענה להנ"ל: כל ענין של הרחבה כדאי הוא וגם  
עם  בהתייעצות  יותר  מתאים  וכו'  בית  איזה  וכו'(.  הדירה  הלימוד, 
מבינים בכיו"ב )וכדאי שיראו את הבית בעצמם ותהי' חוו"ד מבוססת  

 יותר(.

עד"ז צ"ל גם בנוגע לכללות ה"שטעל" של המוסד בכמות ובאיכות כן  
לקרעדיטס,  )בנוגע  הרשמיים  המוסדות  ע"י  מוכר  שיהי'  להתעניין 

 פרוגרם וכו'(. 

מהנ"ל   בכו"כ  ואפשר   – בטח  התורה",  "הדר  ע"י  הדרך  נסללה  כבר 
 ללמוד מנסיון שלהם )ואולי גם מהקשרים(. 

אולי כדאי    –באם הקשר ע"י הררי"י שי' העכט בקייץ )במחנות( הצליח  
והרשמיות   דהכנסות  להחלק  בנוגע  בפרט  בזה  יש    –להוסיף  )שבטח 

עניינים )הוצאות( שהם בבחי' "נר לאחד נר למאה"(, ההשתדלות ע"ד  
 שפעל ב"הדר התורה" וכו', פרסומת וכו'. 

בנוגע    להתבונן וקאמפיין  תכנית  ע"ד  הבע"ל(  תשרי  ואו  עם  )בקשר 
לחפ לשניהם,  או  לגשמיות  או  בזה  לרוחניות  שיתעסק  מומחה  ש 

בעריכתה(   גם  ואולי  לפועל  התכנית  בזה    –)בהבאת  למצוא  שיכול 
שכדאי ללוות ממון על   –בגו"ר גם יחד. ועד כ"כ    הכי גדולותאפשריות  

 הוצאות ארגון דהנ"ל, שבודאי ישתלם. וק"ל. 

אולי כדאי שתצרף אלי' עוד מהשייכים ומבינים    –מפני הריבוי שבהנ"ל  
 ותשועה ברוב יועץ.בכיו"ב, ונאמר: 

 אזכיר עה"צ. 
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 טעש

 ]לאחר י"ב אלול, תשל"ג[

מענה לר' יעקב יהודה העכט ששאל האם להיענות להצעת הנהלת "מכון  
( לקחת על עצמו את ניהול  חשעלעיל מענה    – חנה" )ע"פ המענה שקיבלו  

 (: 53ע'   103המוסד ופיתוחו )"בית משיח" גליון  

הנ"ל   להיות    –מכון  ואפשר  להיות  גרויסען    בנקל צריך  א  גאר  אין 
 פארנעם.

בנוגע    – ומובן שזה תלוי באופן דשטעל שלו ברוחניות ובאופן השטעל  
זה  והרי  וכו'.  פרסומת  הצבור,  דעת  מהממשלה,  וסיוע  הכרה  לבנין, 
זבולון ויששכר בענין אחד. ותקותי שירצה ויקח על עצמו ובחשק להיות  

  בלתי בהתדברות עם הנ"ל, ומקום להצלחה בזה    –הזבולון בכל הנ"ל  
 משוערת, ועל פי זה כמובן פלא גדול שאלתו.

 

 פש

 ]אור לט"ז אלול, תשל"ג[ 

)פייפ([   ]סויסא  שתחי'  סולי  "המורה  שכתב:  דונין  אברהם  לר'  מענה 
מוכנה לקחת אתה את בנותינו שתחיינה לכ"ק אדמו"ר שליט"א והננו  

  – שליט"א" )מצילום כתי"ק    שואלים את הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר
 (:23ס' "מבית המלכות ח"א ע'  

יבקרו אתן ע"י כותל המערבי: פ"א בימי הסליחות ופ"א    במקום הנ"ל
 בחוהמ"ס

 

 אפש

 י"ז אלול, תשל"ג[ א, ועש"ק תבו]

מקני   פלפולים  היא  זו  "חוברת  שכתב:  מענטליק  מרדכי  להרב  מענה 
וד  המנורה חוברת ז'. מכינים עוד חוברת פלפולים בנגלה ובחסידות מע

וביאורים   הערות  )קובץ  הישיבה("  מטעם  לאור  )שתצא  שי'  תלמידים 
 (:167ישיבת ליובאוויטש באלטימאר י"א ניסן תשע"ט )גליון כג( ע' 

 [ על מה שכתב: "חוברת זו כו'", כתב: 1]

 נת' ות"ח
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הישיבה",  2] מטעם  לאור  "שתצא  התיבות:  את  ובעיגול  בחץ  סימן   ]

 וכתב:

 מתי? 

 

 בשפ

 תשל"ג[ ]י"ט אלול, 

 (: 61מענה לר' יהושע מונדשיין )תשורה מונדשיין י"ז כסלו תשס"ח ע'  

הסיבוכים שבכל   רבוובפרט שכ"כ    –לא יהרסו כל המעמד שהשיגו שם  
, איך יפול דבר )שבאם אפילו רק בפרט אחד  כללפרט ופרט וא"א לדעת  

 ח"ו(. גרוע מזהכל הענין יסבול או עוד  – גלַאטלא יהי' כדבעי און 

העבודה   ויפעול   טובהורבה  ירצה  רק  באם  באהקת"ו  לעשות  שיוכל 
 .במרץ ובזריזות

 כאן.  וכיו"בבמפתחות לצ"צ  –ועד חזרתו 

 

 גשפ

 ]כ"א אלול, תשל"ג[ 

 – ר זחו"ק מענה לא' ששאל ע"ד טיפול עבו

 קודש חכ"ח ע' שלא.-נדפס באגרות

 

 דשפ

 ]כ"ג אלול, תשל"ג[ 

ממענה להנהלת אחת מישיבות תו"ת שכתבו ע"ד תלמידים העוזבים את  
קודש חכ"ח ע' שלא. תשורה גורארי' יו"ד כסלו תשע"ב  -הישיבה )אגרות

 (: 53ע' 

  ]. ישיבה  ].  דכל  וכו'  והמחזיק  המושך  והמשפיעים   –כח  הר"מ  הם 
הת'    ַימשיכולטובת התלמידים, והמעונינים ש  ַהמתמסרים וההנהלה )

ואינם חסים על טרחתם  בישיבה מתוך שביעות רצונם ושישגשגו בה 



"ג לה'תש-ל"בה'תש  –ליקוט מענות קודש  187   

 
וכו',   ומרצם  ת',    ועושים וזמנם  עוד  שיתוספו  בהם  התלוי  כי    –ככל 

 כשאין הוספה בא גרעון. וק"ל(.

כי   מובן  חסרלהת'    כשנראה מהנ"ל  כשמביאים  שכהנ"ל  ובפרט   ,
מעשים ראוים לשם זה(    מהעדר  –הוכחות ממעשים בפועל )יותר נכון  

 –  שניםבמשך כו"כ 

שכהנ"ל הוא בשלימותו )לא ע"י    להוכיח להת'כ"א    – אין עצה אחרת  
 (.מעשים בפועלדיבורים, כ"א ע"י 

 בהנ"ל.ויה"ר שזכות תו"ת תעמוד להם ]. .[ 

 

 השפ

 ]כ"ו אלול, תשל"ג[ 

פחד   של  מהרגשות  הלידה  אחר  הסובלת  זוגתו  ע"ד  שכתב  לא'  מענה 
 – ויאוש 

 קודש חכ"ח ע' שלב. -נדפס באגרות

 

 ושפ

 ]כ"ז אלול, תשל"ג[ 

מענה לר' דוד ראסקין שכתב ע"ד סיום השיפוצים בבנין הספרי' שע"י  
" שע"י  תולדות "ספריית לוי יצחק   –צאגו"ח )תדפיס מספר "ועבדי דוד"  

 (:18ע'  – צאגו"ח המרכזית 

 ת"ח על הבשו"ט.

 

 זשפ

 ]כ"ז אלול, תשל"ג[ 

מענה לנערה מאה"ק השוהה בחצרות קדשנו למשך חודש תשרי, וכתבה  
 – ע"ד הצעת שידוכין באה"ק שהוצעה לה 

 קודש חכ"ח ע' שלג. -נדפס באגרות
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 חשפ

 ]כ"ח אלול, תשל"ג[ 

לאורחים שהגיעו   הלימוד  לשיעורי  לחצרות קדשנו למשך  מענה בקשר 
 קודש חכ"ח ע' שלד. והעתקה(: -חודש תשרי )אגרות

נת' ות"ח ת"ח. בודאי מצטרפים לכהנ"ל גם הבאים עתה )ומחר וכו'(  
חז"ל   כהודעת  הקב"ה  מה"מ  מלך  הדרת  עם  חלקם    – וברוב  ואשרי 

 דנשי ובנות שתליט"א(. –)וחלקן 

 

 טשפ

 ]אלול, תשל"ג[ 

 ' אהרן חיטריק שכתב:רמענה ל

 "מצורף פה פאקסימליא מכת"י ב' של תניא, וצילום מפרק א.

 הסדר בהקונטרס: 

 א. שער התניא. 

 ב. פתח דבר. 

 ג. פאקסימליא מכ"י ב. 

 הנדפס פרק א.  –ד. צילום מתניא 

 ה. ליקוט פירושים. 

 ו. מראה מקומות. 

 . .".  ז. שינוי נוסחאות

תשורה גראס ט"ז אלול    –)מצילום כתי"ק  כ"ק אדמו"ר שליט"א  מענה  
 (:31תש"ס ע' 

 [ לפני ס"ד, כתב: 1]

 ר דהתניא לפניו השע

 לוקט . . ספר . . מ

 [ העביר את ס"ג שיבוא לאחר ס"ד. 2]
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 ", וכתב:הנדפס פרק א  – צילום מתניא  ":  [ סימן בעיגול את מה שכתב3]

 מאומה בע' זה לא לשנות 

ה. ליקוט פירושים. ו. מראה מקומות.  מה שכתב: "סימן בעיגול את    [4]
 ", וכתב:ז. שינוי נוסחאות

 תהכותר

 וסחאותנ . . מ"מ

 תניא פ"א 

 דבר המצורף: -לפתחבקשר  –[ בשולי הגליון כתב 5]

 התאריך עשק חי אלול 

 

 צש

 ]אלול, תשל"ג[ 

תו"ת   ישיבת  ואנ"ש" שע"י תלמידי  "הערות התמימים  מענה למערכת 
קודש חכ"ח ע'  - . אגרות9המרכזית )תשורה אלטיין כ"ו אדר תשס"ב ע'  

 שנד(:

 התמימים ואנ"ש". [ במכתבם כתבו: "מצו"ב גליון י"ט של הערות  1]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 נת' ות"ח

אלא  2] אלול  ר"ח  קודם  לדפוס  מוכן  הי'  "הגליון  כתבו:  במכתבם   ]
 שנתעכבה הדפסתו עד עכשיו".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 !! 

[ במכתבם כתבו שעומדים להו"ל קונטרס שני של "הערות התמימים  3]
שנדפסו   ההערות  את  שיכלול  בדוגמת  ואנ"ש",  הפנימיים,  בגליונות 

ליקוט מענות קודש תשל"ב מענה  קונטרס א שהו"ל באלול תשל"ב )ראה  
עוה"פ,  קלז . עברנו עליהם   . "והגם שכבר נדפסו כל הענינים  (. וכתבו: 

 השמטנו כמה פרטים והשתדלנו לתקן התוכן והסגנון ככל האפשרי". 
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 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

מדרכי   אינו  ועוה"פ    חינוךבכלל  עוה"פ  הערות  להו"ל  לתלמידים 
לה"    –במהד"ב   "לאפשא  התחילו    –כ"א  שכבר  כיון  ימשיכו    –אבל 

 [והסגנון ככל האפשרי התוכןלתקן ]ועכ"פ 

[ במכתבם כתבו: "וכמובן הננו מדגישים עוה"פ בהפתח דבר שההערות  4]
 אינם אלא על אחריות הכותב".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ולציין זה בהשער 

[ במכתבם כתבו: "הננו מצרפים בזה הפתח דבר, לוח המפתחות, וכמה  5]
 עמודים המוכנים לדפוס". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 להחזיר 

גדול  6] חלק  משתתפים  הדפוס  מהוצאות  "בחלק  כתבו:  במכתבם   ]
מכירת   בעזהי"ת  יכסה  והיתר  קטנים,  בסכומים  הישיבה  מתלמידי 

 הקונטרס". 

 אדמו"ר שליט"א:מענה כ"ק 

 חומש  –ממזכ' 

 לתת כנ"ל  –ממזכ' 

 

 א שצ

 ]אלול, תשל"ג[ 

 –מענה לא' ששאל ע"ד הקדמת שידוך לפני אחותו המבוגרת 

 שלה. -קודש חכ"ח ע' שלד-נדפס באגרות
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 בצש

 ]שלהי אלול, תשל"ג[ 

כתי"ק   )מצילום  לצדקה  מסויימת  לתרומה  בקשר  "מבית    –מענה  ס' 
 ע' שלה(:  קודש חכ"ח-. אגרות252המלכות" ח"א ע' 

מובן גודל הנח"ר    – בתוה"ק    בכ"מת"ח ת"ח על כהנ"ל. וע"פ משנ"ת  
למעלה, ובמיוחד שהמלך מסיים עתה שהותו בשדה ומחר יהי' במצב  

ובמילא נעשה סה"כ מי הם שעליהם נאמר "ה"ה    – ד"בלכתו העירה"  
 הולכים אחריו".

בתורה   וכן  הצדקה(  )קו  בכהנ"ל  ימשיכו  שכאו"א  )כמשנ"ת  ויה"ר 
 בהנמשל בלקו"ת( ויוסיפו ומתוך שמחה וט"ל ויכיוחלשנטומ"ת.

 אזכיר עה"צ. 

 

 גשצ

 ]שלהי אלול, תשל"ג[ 

בית   לקניית  שנחתם  חוזה  ע"ד  שכתב  פליסקין  אבא  ישראל  לר'  מענה 
עבור מוסד מסויים, ומכיון שאין בידי חברי ההנהלה לשלם את החלק  

א' הבעלי הציע  של התשלום,  ת בחלק מסכום  בתים השתתפו-הראשון 
.  13זה, בתנאי שהבנין יקרא ע"ש אביו ע"ה )"התקשרות" גליון רכג ע'  

 קודש חכ"ח ע' שלה(:-אגרות

  ביותראבל בכל אופן מובן שהסכום פעוט    –שייך להנהלת המוסד כמובן  
זהו היפך הכבוד להנפטר ע"ה   ובמילא  עושים    –בערך הענין  שכאילו 

ואין שם    האמתהנמצאת בעולם    מפני דוחק מצבם ולז"נ  ערמומיות וכו'
 . וכו'קונצן 

 

 דצש

 ]כ"ט אלול תשל"ג, ער"ה תשל"ד[ 

לחצרות קדשנו למשך   לאורחים שהגיעו  הלימוד  לשיעורי  מענה בקשר 
 קודש חכ"ח ע' שלז. והעתקה(: -חודש תשרי )אגרות

והענין )דת"ת דרבים הנ"ל( בתוקפו   ולכן גם   בכ"מנת' ות"ח.  דבנ"י, 
ו אלה.  בכ"מ  שייך  טוב  הפרסום  ויתבשר  טוב  יבשר  שכאו"א  יה"ר 

 בהנ"ל ובכלל. ויכתבו ויחתמו לשנה טובה ומתוקה.
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 השצ

 ]קייץ, תשל"ג[ 

נכנס   שאולי  החששה  "מפני  שכתב:  קרינסקי  הרח"י  להמזכיר  מענה 
דוחק   האדריכל  העבר.  דעש"ק  המכתב  העתק  מצו"ב  בתור,  האריגנל 
למענה באמרו שנוגע לעשיית התכניות, וגם אם יהי' מענה כעת יש עדיין  

לע"ע    –אפשריות   צפויות  בלתי  מניעות  יהיו  לא  ביהכנ"ס    –אם  שיהי' 
אבל באופן שיוכלו להתפלל בה( לראש השנה    חדשה )אם לא בשלימות

 (:19תשורה קרינסקי ד' מרחשון תשס"ח ע'    –הבעל"ט" )מצילום כתי"ק  

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "שיהי' ביהכנ"ס חדשה",  
 ושני קווים תחת התיבות "לראש השנה הבעל"ט". 

 

 וצש

 ]קייץ, תשל"ג[ 

מענה לא' שכתב ע"ד דין ודברים בין השגחת "מחזיקי הכשרות" לבין  
כתי"ק   )מצילום  ליובאוויטש"  רבני  "ועד  גורעוויטש    –השגחת  תשורה 

 (: 21-22י"ב תמוז תשע"ב ע' 

שיתדברו עם הנ"ל )כמובן בדרכי נועם  ]הרבנים דליובאוויטש[  להציע ל
 וכו'(. 

 

 זצש

 ]קייץ, תשל"ג[ 

האם להתעסק בעבודת החינוך, מצד    מענה למרת שרה גוטניק ששאלה
אשר   ציינה  במכתבה  בתה.  לחינוך  להתמסר  או  הענין,  חשיבות  גודל 
ע'   ז  חוברת  למלך"  )"צדי"ק  לזה"  צורך  לנו  אין  ב"ה  להממון,  "בנוגע 

221:) 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "בנוגע להממון, ב"ה אין  
 לנו צורך לזה", וכתב: 

 לזו שיש לה צורך. עפ"ז תהי' המשרה
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 ח צש

 ]קייץ, תשל"ג[ 

מענה להת' שלום דובער לוין שהכניס צילום העתק זכרונות זקנו ר' מאיר  
 גורקאוו )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' נה(:

 נת' ות"ח ת"ח.

 

 טצש

 ]קייץ, תשל"ג[ 

לאחרי שזוגתו הפילה ל"ע כמה    – מענה לא' מאנ"ש שכתב שהרופא אמר  
ואין סיכוי לפרי בטן )מהעתקה. המענה    אשר אין מה לעשות  –פעמים  

מתפרסם בזה לראשונה באדיבות משפחת הנמען שי' וזכות הרבים תלוי'  
 בהם(:

 כהוראת הרופא

 אזכיר עה"צ 

]לאחר קבלת המענה הלכו לרופא אחר, ואח"כ נכנסו ל"יחידות". ולאחר  
 מכן זכו בזחו"ק[. 

 

 ת

 ]קייץ, תשל"ג[ 

 – לה  מענה לאחת שכתבה ע"ד בעי' רפואית שיש

 קודש חכ"ח ע' רסא.-נדפס באגרות

 

 את

 ]קייץ, תשל"ג[ 

מענה לא' שלא רצה להיות מלמד בישיבה באם יצטרך ללמד גם לימודי  
 – חול 

 קודש חכ"ח ע' דש.-נדפס באגרות
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 בת

 ]קייץ, תשל"ג[ 

מענה לא' שכתב ע"ד: )א( קביעת זמן חתונה; )ב( קביעת מקום המגורים; 
דחוס   והיחס שם  כיון שהאוירה  להחליף את מקום העבודה,  רצונו  )ג( 

 – ועויין 

 קודש חכ"ח ע' דש.-נדפס באגרות

 

 גת

 ]תשל"ג[ 

כתי"ק   )מצילום  שיחות"  להפצת  לה"ועד  המענה    – מענה  לעיל.  נדפס 
ר' שניאור זלמן יצחק יהושע שי' חאנין  מתפרסם בזה לראשונה באדיבות  

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

[ במכתבם כתבו: "מצו"ב פוטו מכת"י של פירוש רש"י עה"ת )שקבלנו  1]
 ע"י הרה"ת ר' אהרן שי' חיטריק(". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 נת ות"ח

[ במכתבם כתבו: "והננו להודיע אז מיר בויען איבער ומתקנים המקום  2]
, ר' מאיר שי' זאיאנץ הבטיח  $10.000נמצאים עתה, ועולה לערך  בו אנו  

, ועל השאר הבטיח לנו ר' מרדכי שי' זאיאנץ שיעזור  $3.000לנו בעד זה  
 לאסוף )ועוזר(". 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול קטע זה, וכתב: 

 ויה"ר שיהא בהצלחה רבה 

 ומצו"ב השתתפות מאה שקל
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 דת

 ]תשל"ג[ 

ס' "מאוצר המלך" ח"א    –מ"ה" )מצילום כתי"ק  מענה להנהלת ארגון "ח
 (:383. ס' "סמרקנד" ע' 135ע' 

 מכ' זה והקודמיו נת' ות"ח.

מכבר   שמסרתי  רבים    –כפי  אנשים  )דשכירות  ההגבלות  בטלו  עתה 
 וכו'(, לבד: 

אפילו אם פ' יאמר שלאחר זמן    –( לא ללוות מעות לצורך העסקנות  1
החוב   לשלם  מעות  לו  יתן  )   –קצר  שהי'  מעשה  פעמיםומפני  (.  וכמה 

 וק"ל.

לעשות   –שקשור במפלגתיות או בפוליטיקא וכיו"ב    שחשש( בענינים  2
באה"ק   הנמצאים  שי'  מאנ"ש  מבינים  שניםכהוראת  וכנ"ל  כו"כ   . – 

 אפילו רק ספק בדבר.

אנ"ש ומוסדותינו איש לרעהו ככל האפשרי.  ( בטח יסייעו כל עסקני  3
 ואצ"ל שלא תהי' מלחמה )אפילו שכאילו "לשם שמים"( ביניהם. 

מכאן  4 התקציב  פעולות    –(  וכשתהיינה  לחודש.  דולר  אלף  לע"ע 
ידונו עד"ז כאן    –ממשיות הדורשות הגדלת התקציב ויתקבל דו"ח עד"ז  

 )הגדלה במדה וגבול( 

 שייך לההנהלה על אתר, כמובן.  – וכל כיו"ב הבלַאנקים( נוסח 5

 ___ 

 אזכיר עה"צ לתוכן מכתביו עוה"פ 

 

 הת

 ]תשל"ג[ 

  – מענה לא' ששאל ע"ד לימוד ב"כולל" לאחר החתונה )מצילום כתי"ק  
 קודש חכ"ח ע' שמ(:- . אגרות72ס' "מאוצר המלך" ח"א ע' 

שזהו בשביל אלו שנפשם    –אין ענין לכולל    –שבמקום ספק    מפורסם
 וכו'ואין ספק בזה אצלם שילמדו בהתמדה חשקה בתורה 
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 ות

 ]תשל"ג[ 

ס' "מאוצר   –מענה לא' שביקש עצה וברכה לשלום בית )מצילום כתי"ק 
 קודש חכ"ח ע' שמא(: - . אגרות 323המלך" ח"א ע' 

ובמילא ניזוקו    –כנראה הייתה הנהגתם שלא כדבעי בעניני טהמש"פ  
 – שניהם 

ובמילא ידעו   –יכירו זה )ע"י הסברת אחרים, ואולי גם מעצמם(  ואולי  
ולא פירוד וכו' יתקן ויהי'    –ביניהם    ַהיחסיםהסיבה לשינוי    זהשרק  

הנהגה    דוקאמען ניט, כ"א    ַאנטלויפטתשובה על חטאו, און פון השם  
 שלהם מכאן ולהבא. וק"ל.בחיי נישואין מדויקת 

 השמות ואזכיר עה"צ. 

 

 זת

 ]תשל"ג[ 

ריש    –בית בביתה )מצילום כתי"ק  -מענה לאחת שכתבה ע"ד מצב השלום
 :()ע' שמג( 27קודש חכ"ח ע'  -אגרות

 ( במענה לכתבה: 1)

 . ח"ומגט,  לגמרי ( תסיח דעת 1

, כן בנוגע למקום דירתם  לַשנותם( בכדי להקל תנאי החיים דעתה או  2
 – וכו' 

בכיו"ב לפ  –  כנהוג  טעמיהם  לבאר  שניהם  המתעסק צריכים  רב  ני 
ויתווך ביניהם ע"פ תורה.   –בכיו"ב וזמנו פנוי להתעסק בזה ככל הדרוש  

 ברכות השם בכל.  לַהמשיךוגדול השלום 

 ( גם השמות דבעלה שי' ואזכירם עה"צ.2)
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 חת

 ]תשל"ג[ 

)מצילום כתי"ק     – ממענה לאחת שכתבה שסובלת מטורדנות כפייתית 
 :()ע' שמז( 28קודש חכ"ח ע' -ריש אגרות 

הרופא   לה  סיפר  לזה שמתארת    שכו"כ  –בודאי  דומה  במצב  נמצאים 
ולכן   נקיים  )שנדמה להם: שעשו משהו שלא בהידור, שידיהם אינם 

 צריך לרחצם עוה"פ וכו'(

כ"א    – להלחם בהן    לא למחשבות אלו )  כלל ובאם משתדלים לא לשים לב  
הדעת האפשרי(    היסח  ככל  שעוברות   –מהן  עד  לזמן  מזמן  נחלשות 

 לגמרי.

או    issueתעשה    לא ', לדוגמא:  וכשיפול ברצונה לרחוץ ידי מזה, כ"א 
ותתעסק   הידים  שתרחוץ  או  זה,  ברצון  ממש  שאין  לעצמה  שתאמר 

 במשהו שאין לו כל שייכות לכ"ז. תומ"י

וחיזוקה ג"כ יועיל   –  בכללחלישות הבריאות    –מהסיבות למצב הנ"ל  
 להקלת המצב. 

 תשאל רופא ידיד ותעשה כהוראתו. –התיקון  למהרכן: 

 בדהמ"ז.

 ( 4השמות ואזכיר עה"צ ) 

 

 טת

 ]תשל"ג[ 

- ריש אגרות   –מענה לא' ששאל ע"ד עניני עסקיו ועוד )מצילום כתי"ק  
 : ()ע' שמט( 29קודש חכ"ח ע' 

 בנוגע:

 פעמית כ"א למשך זמן-באם המדובר לא ע"ד חד –( לשותפות 1

 באם זיי קומען אויס זע"ז ויש להם אימון זב"ז. –מקום לזה 

רק באם תומ"י ישקיע הממון בענין שהוא טוב    –  ַהחלקה ( למכירת  2
 יותר מאשר נכסי דלא ניידי 
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 אין כדאית.  –באם ספק 

 לחדש פעולותיו בזה. –( לתגמולים 3

אין כדאית ההשתדלות להחזיר התיק לשווייץ    –באם תלוי בקישוים  
 וימשיך באנגליא. 

תי'  4 לבתו  לשידוך  לאחרי    –(  דירתם  מקום  ע"ד  להתנות  כדאי  אין 
 להחו"כ(, ולהתענין הן בחו"ל והן באה"ק. –החתונה )ושייך 

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל 

 

 ית

 ]תשל"ג[ 

כתי"ק   )מצילום  ממתח  להשתחרר  איך  ששאלה  לאחת  ס'    –מענה 
 קודש חכ"ח ע' שנא(:-. אגרות87"מאוצר המלך" ח"א ע'  

 with aעניני'    בכלע"י התבוננות וכפי שרגילה )ע"פ כתבה(    –  פשוט
heart full    וגם בintensity  –    מנהיג    שהואבענין דהשגח"פ ע"י השם

  –   ולאהתלוי בו בדרך הטבע    יעשההעולם בכל עת )אלא שרצה שהאדם  
 strainיסוד לאיזו דאגה שתהי', או    כלשידאוג במחשבתו(, וא"כ בטל  

 . וכיו"ב

 

 א תי

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' התמימים שכתב ע"ד ספקותיו 

 קודש חכ"ח ע' שלח. -נדפס באגרות

 

 בתי

 ]תשל"ג[ 

 –מענה לא' שכתב ע"ד רצונו ללמוד בבית הספר בכפר חב"ד 

 קודש חכ"ח ע' שלח. -נדפס באגרות
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 גתי

 ]תשל"ג[ 

יעקב"   "בית  הספר  בבית  בתו,  לימודי  מקום  ע"ד  ששאל  לא'  מענה 
 – בירושלים או בגייטסהעד, או במדרשה מסויימת 

 שלט.-קודש חכ"ח ע' שלח-נדפס באגרות

 

 דתי

 ]תשל"ג[ 

 –מענה לאחת שכתבה ע"ד רצונה להתחנך באוירה של תומ"צ 

 קודש חכ"ח ע' שלט. -נדפס באגרות

 

 טות

 ]תשל"ג[ 

 – ימודיו מענה לא' ששאל ע"ד המשך ל

 קודש חכ"ח ע' שלט. -נדפס באגרות

 

 זתט

 ]תשל"ג[ 

ולהכנס   לימודיו  לעזוב  ורוצה  דוקטורט  לקבלת  הלומד  לא'  מענה 
 – לעסקים 

 שמ.-קודש חכ"ח ע' שלט-נדפס באגרות
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 ז ית

 ]תשל"ג[ 

מענה לאחת שכתבה שנפגשת עם בחור מסויים למטרת שידוכין ועדיין  
 – לא באה לכלל החלטה 

 שמא. -ע' שמקודש חכ"ח -נדפס באגרות

 

 ח תי

 ]תשל"ג[ 

למטרת   עשרים  בגיל  מסויים  בחור  עם  שנפגשת  שכתבה  לאחת  מענה 
 –שידוכין ויש לה כמה ספקות  

 קודש חכ"ח ע' שמא.-נדפס באגרות

 

 טתי

 ]תשל"ג[ 

 – בית בביתו -מענה לא' שכתב ע"ד מצב השלום

 קודש חכ"ח ע' שמב.-אגרות

 

 כת

 ]תשל"ג[ 

 – בית בביתו -מענה לא' שכתב ע"ד מצב השלום

 קודש ס"ע שמב.-נדפס באגרות

 

 אתכ

 ]תשל"ג[ 

 – בית בביתו -מענה לא' שכתב ע"ד מצב השלום

 קודש ע' שמג. -נדפס באגרות
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 בתכ

 ]תשל"ג[ 

מענה לאחת שבתה אינה נוהגת כראוי עם בעלה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א  
קירוב, ושאלה  הורה להם )בע"פ( שכאשר באה הבת לבקרם לא יראו לה  

 – לפירוש הדברים 

 שדמ.-קודש חכ"ח ע' שמג-נדפס באגרות

 

 גתכ

 ]תשל"ג[ 

 –מענה לא' שכתב ע"ד בתו הרוצה להנשא לאינו יהודי ר"ל  

 קודש חכ"ח ע' שדמ. -נדפס באגרות

 

 דתכ

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' שכתב ע"ד בנו שאינו בקו הבריאות 

 קודש חכ"ח ע' שמה.-נדפס באגרות

 

 התכ

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' שכתב ע"ד בנו הסובל מהתמוטטות עצבים 

 קודש חכ"ח ע' שמו. -נדפס באגרות

 

 ותכ

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' מאה"ק שרצה לנסוע לחו"ל בקשר לבעי' רפואית מסויימת 

 קודש חכ"ח ע' שמו. -נדפס באגרות
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 זתכ

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לאחת שכתבה ע"ד הפחדים שלה 

 קודש חכ"ח ע' שמז.-נדפס באגרות

 

 חתכ

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' שכתב ע"ד הפחדים שלו 

 קודש חכ"ח ע' שמח.-נדפס באגרות

 

 טתכ

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' ששאל בקשר להסתדרותו 

 קודש חכ"ח ע' שמח.-נדפס באגרות

 

 לת

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' שכתב ע"ד לימודיו בישיבה לצד משרה 

 קודש חכ"ח ע' שמח.-נדפס באגרות

 

 א תל

 ]תשל"ג[ 

 – מענה למר יוסף דוד קפלן על שאלתו בעניני מסחר 

 קודש חכ"ח ע' שמט.-נדפס באגרות
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 בתל

 ]תשל"ג[ 

מענה לא' שכתב שיש לו הזמנה למכונות אך אין לו מספיק מעות כדי  
 – לייצרם 

 קודש חכ"ח ע' שמט.-נדפס באגרות

 

 גתל

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לאחת שכתבה ע"ד משרה מסויימת שהוצעה לה 

 כ"ח ע' שנ. קודש ח-נדפס באגרות

 

 דתל

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' שכתב ע"ד הקשיים בפרנסתו ושאל אם להחליפה 

 קודש חכ"ח ע' שנ. -נדפס באגרות

 

 ה לת

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' ששאל האם להחליף פרנסתו 

 קודש חכ"ח ע' שנ. -נדפס באגרות

 

 ותל

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' ששאל בנוגע לנסיעה למסחר בכמה מדינות 

 . קודש חכ"ח ע' נשא -נדפס באגרות
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 ז תל

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לאחת על מכתבה בה התאוננה שאין לה יסוד לבטחון 

 שנב.-קודש חכ"ח ע' נשא -נדפס באגרות

 

 ח תל

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לנערה על מכתבה בעניני שידוכים 

 קודש חכ"ח ע' שנב. -נדפס באגרות

 

 טתל

 ]תשל"ג[ 

שליחות   הצעת  ע"ד  שכתב  המוסדות  בא'  העובד  מאנ"ש  לא'   מענה 
 – שקיבל 

 קודש חכ"ח ע' שנב. -נדפס באגרות

 

 מת

 ]תשל"ג[ 

מענה להשליח ר' חיים צימענד שכתב דו"ח ע"ד ה"דינר" השנתי, ושאל  
 – בנוגע לפרטי הקמת בנין חדש עבור ישיבת "אחי תמימים" בבאסטאן 

 קודש חכ"ח ע' שנג. -נדפס באגרות
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 א תמ

 ל"ג[ ]תש

מענה לר' שלום דובער מאצקין שכתב ע"ד פרטי עבודתו בישיבת תו"ת  
 – מאנטרעאל, ובנוגע ל"צעירי אגודת חב"ד" ו"בית חב"ד" בעיר 

 קודש חכ"ח ע' שנג. -נדפס באגרות

 

 בתמ

 ]תשל"ג[ 

מענה לאחת על מכתבה בה ביקשה שם יהודי, ושאלה ע"ד אופן החיים  
 – יהודיים וערך החיים בכלל 

 קודש חכ"ח ע' שנד. -נדפס באגרות

 

 גתמ

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לא' שכתב ע"ד חזרה בתשובה 

 קודש חכ"ח ע' שנה. -נדפס באגרות

 

 דתמ

 ]תשל"ג[ 

מענה לא' שכתב ע"ד חידושי תורה שיש לו בדברים הנוגעים לדין ובקרוב  
 – יהי' בהם כמות ספר 

 קודש חכ"ח ע' שנה. -נדפס באגרות
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 המת

 ]תשל"ג[ 

 – מענה לאחת שכתבה ע"ד שמירת התומ"צ בביתה 

 קודש חכ"ח ע' שנה. -נדפס באגרות

 

 ותמ

 ]תשל"ג[ 

 קעב(:מענה לשאלה בעניני שידוכים )ס' "היכל מנחם" ח"ג ע'  

 כידוע אין לעכב שידוך בשביל ממון.

 

 זמת

 ]תשל"ג[ 

 (:335מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

שליט"א. וכל הירא את  ]. .[  מחלוקת גדולה ומלחמה, ובפרט נגד הרב  
 ה', חלק אין לו אפילו בהדומה להנ"ל. 

 

 ח תמ

 ]תשל"ג[ 

.  11תשע"ח ע'  מענה להשליח ר' אברהם אלטיין )תשורה אלטיין ט"ו סיון  
 והעתקה, באדיבות משפחת הנמען שי'(: 

[ במכתבו כתב: "האם כדאי להצטרף כחבר באגודת הרבנים )שמצדם  1]
 מסכימים( או לא". 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את התיבות: "האם", "או לא"; וסימן בשני  
)שמצדם  הרבנים  באגודת  כחבר  "להצטרף  שכתב:  מה  את  חיצים 

 ( 1)מסכימים("; וציין: 

"חברה  2] ביהכ"נ  אל  לעבור  להתעניין  כדאי  "האם  כתב:  במכתבו   ]
 משניות" אליו שייך מר יוסף מרגליות או לא". 
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 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ( בוויניפעג כעצת אנ"ש שי' שעל אתר היודעים הפרטים2)

אדמו"ר  3] כ"ק  דעת  לפי  מקוה,  בבניית  יש  "האם  כתב:  במכתבו   ]
כאשר   מעלה  נבג"מ,  למקוה  מהורש"ב  מתחת  גשמים  מי  אוצר  ישנו 

לאוצר שמן    מתחתטבילה עצמה, או שישנה מעלה זו ג"כ כאשר עושים  
 הצד עוד אוצר גשמים". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ( שייך לרבני אנ"ש שי' 3)

 [ על כללות המכתב, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:4]

 אזכיר עה"צ 

 

 טתמ

 ]תשל"ג[ 

שכתב: "היום בבוקר חזרתי ב"ה בחזרה  מענה לר' יהושע בנימין גארדאן  
הר'   של  העבודה  בהצעות  שמה  להתענין  כדי  לקאליפארניא  מנסיעתי 
כולם   וב"ה  שם  המוסדות  בכל  ובקרתי  ראיתי  שם.  קונין  שי'  שלמה 
שבעים רצון מעבודה תחת הרב ש. קונין. הצעתו לי היתה שהיות שיש  

הודים ומהם  י  100,000מקום ששמו פארנאנדע וועלי שדרים שם לערך  
ואבקש    .  . אנסינא  בעיר  שם  להסתדר  לי  מציע  הוא  ע"כ  שלו  בעה"ב 
הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א האם לקבל ההצעה ובאם לקבל ההצעה  
)תשורה   בהצלחה"  הכל  שיהי'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  אבקש 

 (:9גארדאן ו' תמוז תשפ"א ע' 

 ", וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "לקבל ההצעה

 באם משער שמסוגל להנ"ל 

 שיחליט לעבוד בהנ"ל במרץ ובבטחון חזק  –והעיקר 

 אזכיר עה"צ 
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 נת

 ]תשל"ג[ 

מענה להשליח ר' אברהם קארף ששאל האם לקיים תערוכה של ציורי ר'  
חנוך הענדל ליברמן )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות  

 א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(: 

 בהתייעצות עם הידידים העסקנים שעל אתר אזכיר עה"צ

 

 א נת

 ]תשל"ג[ 

אברך   הבאת  ע"ד  שכתב  לויטין  הלוי  דובער  שלום  ר'  להשליח  מענה 
מסויים בתור שליח )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות  

 מערכת הספר "שליחות כהלכתה" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 ויהא בשעטו"מ

 

 בתנ

 ]תשל"ג[ 

מ לא'  קראונהייטס  מענה  שכונת  לחיזוק  לפעילות  בקשר  אנ"ש 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' יוסף יצחק שי'  

 ' בו(: גראסבוים וזכות הרבים תלוי

 ת"ח ת"ח על בשו"ט, גדול זכותו ביותר וזכות הרבים מסייעתו.
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